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Úvod
Koordinace protidrogové politiky je na úrovni vlády České republiky institucionalizována od r. 1993.
Dne 3. března 1993 byla vytvořena Meziresortní protidrogová komise (dále „MPK“) Dohodou
o spolupráci ve věcech ochrany před omamnými a psychotropními látkami mezi osmi věcně
příslušnými ministry. Statut poradního orgánu vlády získala MPK usnesením vlády ze dne 26. května
1993 č. 275. V r. 2002 byla MPK přejmenována na Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky
(dále „Rada“). Jejími členy od počátku byli ministři příslušných resortů, do jejichž působnosti problém
užívání drog ve společnosti nějak zasahuje.
Statut MPK i Rady byl několikrát aktualizován. K významné aktualizaci došlo 12. prosince 2007
usnesením vlády č. 1389, kdy se Rada rozšířila o 3 nové členy, kteří nejsou členy vlády, a to
o zástupce Asociace krajů České republiky (čili jednoho z hejtmanů nebo primátora hlavního města
Prahy), dále o zástupce Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně (dále „SNN ČLS JEP“) a konečně o zástupce nestátních organizací zabývajících
se prevencí a léčbou drogových závislostí. Tímto krokem došlo k formálnímu uznání úlohy a postavení
odborné veřejnosti a neziskových organizací při tvorbě drogové politiky. K další (a poslední)
aktualizaci statutu došlo dne 14. září 2011 usnesením vlády č. 685. Vláda tímto usnesením potvrdila
členství odborných společností a krajů v Radě a rozšířila členy Rady o experta jmenovaného
předsedou Rady (např. poradce předsedy vlády pro protidrogovou politiku).
Hlavní náplní Rady, jakožto iniciačního, poradního a koordinačního orgánu vlády pro protidrogovou
politiku, je vytváření jednotné a komplexní národní strategie protidrogové politiky, její koordinace
a spolupráce při praktické implementaci národní strategie a její akčních plánů na centrální a místní
úrovni.
Rada v r. 2013 zasedala 5x a 2x hlasovala formou per rollam. K významnějším tématům
projednávaných na Radě a v jejích poradních orgánech bylo téma integrované protidrogové
politiky – tj. jednotné politiky zaměřené na legální, nelegální látky a problematiku patologického
hráčství. V této souvislosti Rada diskutovala Zprávu národního protidrogového koordinátora: kritické
zhodnocení stavu protidrogové politiky a návrhy na změnu statutu Rady. Přestože Rada neschválila
změnu svého statutu ve smyslu integrované protidrogové politiky, souhlasila s tím, aby protidrogová
politika vlády České republiky byla vykonávána jako integrovaná politika v oblasti užívání legálních
a nelegálních návykových látek a patologického hráčství.
V r. 2013 byla zahájena realizace studie o sociálně patologických dopadech hazardních her na
společnost v ČR a v listopadu 2013 byly zveřejněné první výsledky této studie. Rada také schválila
vyhlášení nové oblasti podpory pro oblast patologického hráčství pro r. 2013 v rámci dotačního řízení
Rady.
V březnu 2013 byl vládou ČR schválen nový Akční plán realizace Národní strategie protidrogové
politiky na období 2013 – 2015. Rada v tomto roce dále projednala hodnocení Akčního plánu realizace
Národní strategie protidrogové politiky (dále „Akční plán“) 2010 – 2012, hodnocení Národního akčního
plánu drogového informačního systému (dále „NAPDIS“) 2011 – 2012 a schválila nový NAPDIS
2013 – 2015, projednala Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v ČR (dále „Výroční zpráva“) v roce
2012. Rada se také v r. 2013 věnovala problematice výroby a distribuce metamfetaminu
v česko-německém pohraničí, do které jsou v posledních letech zapojeny osoby vietnamské
národnosti.
Další významnou agendou Rady je schvalován dotací v rámci dotačního řízení Rady na projekty
protidrogové politiky, které zajišťují základní dostupnost služeb pro uživatele drog a dále monitorování
certifikačního procesu a schvalování certifikací odborné způsobilosti programů a služeb pro uživatele
drog.
Rada má k dispozici stálé poradní orgány – výbory a pracovní skupiny, jejichž činnost byla zajištěna
sekretariátem Rady i v r. 2013. V září 2013 zahájila činnost ad hoc Pracovní skupina k nálezu
Ústavního soudu č. 13/12 („množství drogy větší než malé“), jež má analyzovat situaci a stanovit další
legislativní postup v návaznosti na zrušení části právních předpisů Ústavním soudem, které
stanovovaly hranici malého množství jednotlivých omamných a psychotropních látek, resp. hranici
množství omamných a psychotropních látek, zakládající odpovědnost ze spáchání přestupku resp.
trestného činu. Koncem roku 2013 vznikla ad hoc Pracovní skupina pro revizi postupu zavádění
zákona pro léčbu konopí do praxe. Účelem této skupiny je revize implementace zákona č. 50/2013
Sb. jehož cílem bylo zpřístupnit léčbu konopím českým pacientům. Při sekretariátu Rady vznikla dále
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odborná diskusní platforma Adiktologické fórum, za účelem pravidelného setkávání odborníků
z oblasti adiktologie.
V oblasti mezinárodní spolupráce zástupci České republiky zpracovali a prosadili na 56. zasedání
Komise OSN pro narkotika (dále „CND“) ve Vídni rezoluci vyzývající ke splnění cíle Politické deklarace
k HIV/AIDS snížit přenos HIV injekčním užíváním drog do roku 2015 o 50 %. Rezoluce v kontextu
CND obsahuje průlomový jazyk o spolupráci Úřadu OSN pro drogy a zločin s neziskovým sektorem
a vybízí ke koordinaci státní správy členských zemí s neziskovými organizacemi působícími na poli
drogové prevence.
Rada i v r. 2013 naplnila svůj mandát a zůstává v oblasti protidrogové politiky nezastupitelným
orgánem s vysokou autoritou. Její dlouhodobé působení je zárukou kontinuity a stability protidrogové
politiky České republiky.
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Předseda a členové Rady

Funkční období členů Rady, kteří jsou zároveň i členy vlády ČR, je podle čl. 3 Statutu Rady vázáno na
funkční období vlády.
Funkce v Radě

Členem Rady
od

předseda vlády
předseda vlády

předseda
předseda

14. 7. 2010
25. 6. 2013

Mgr. Jindřich Vobořil

ředitel Odboru protidrogové politiky

výkonný
místopředseda

16. 6. 2010

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
MUDr. Martin Holcát, MBA

ministr zdravotnictví
ministr zdravotnictví

člen
člen

14. 7. 2010
10. 7. 2013

Jan Kubice
Ing. Martin Pecina

ministr vnitra
ministr vnitra

člen
člen

22. 4. 2011
10. 7. 2013

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Prof RNDr. Dalibor Štys,CSc.

ministr školství, mládeže a tělovýchovy
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

člen
člen

2. 5. 2012
10. 7. 2013

Ing. Ludmila Müllerová
Ing. František Koníček

ministryně práce a sociálních věcí
ministr práce a sociálních věcí

členka
člen

16. 11. 2012
10. 7. 2013

JUDr. Pavel Blažek Ph.D.
Mgr. Marie Benešová

ministr spravedlnosti
ministryně spravedlnosti

člen
členka

3. 7. 2012
10. 7. 2013

Ing. Vlastimil Picek

ministr obrany

člen

19. 3. 2013

Ing. Miroslav Kalousek
Ing. Jan Fischer, CSc.

ministr financí
ministr financí

člen
člen

14. 7. 2010
10. 7. 2013

Mgr. Monika Šimůnková

vládní zmocněnkyně pro lidská práva

členka

od 16. 2. 2011
do 17. 10. 2013

MVDr. Josef Řihák

zástupce Rady Asociace krajů České
republiky – hejtman Středočes. kraje

člen

18. 4. 2013

MUDr. Petr Popov

předseda Společnosti pro návykové
nemoci České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně

člen

15. 1. 2011

Mgr. Sylva Majtnerová

výkonná ředitelka Asociace nestátních
organizací poskytujících adiktologické a
sociální služby pro osoby ohrožené
závislostním chování

členka

15. 1. 2011

MUDr. Pavel Bém

expert jmenovaný předsedou Rady

člen

1. 10. 2011

Jméno

Funkce v reprezentované instituci

RNDr. Petr Nečas
Ing. Jiří Rusnok
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Zaměstnanci sekretariátu Rady

Sekretariát Rady odpovídá za každodenní implementaci a koordinaci drogové politiky,
včetně zabezpečení činnosti výborů a pracovních skupin Rady. Součástí sekretariátu Rady je Národní
monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (dále „NMS“), které bylo zřízeno usnesením
vlády ze dne 19. června 2002 č. 643. Jedná se o odborné pracoviště, které zajišťuje sběr, analýzu
a interpretaci dat o jednotlivých aspektech užívání legálních a nelegálních drog. Každoročně
vypracovává zhodnocení drogové situace a realizovaných opatření v podobě Výroční zprávy o stavu
ve věcech drog v ČR.
Sekretariát Rady je organizační součástí Úřadu vlády České republiky. Funkci sekretariátu Rady
vykonává Odbor protidrogové politiky, který tvoří dvě oddělení – Oddělení koordinace a financování
protidrogové politiky a NMS.
Personální obsazení Odboru protidrogové politiky v r. 2013 a odpovědnosti (stav k 31. 12. 2013)
Jméno

Funkce

Odpovědnost

Odbor protidrogové politiky
Mgr. Jindřich Vobořil

ředitel Odboru, výkonný
místopředseda Rady,
národní protidrogový
koordinátor

řízení sekretariátu Rady a odpovědnost za jeho
činnost, plnění úkolů vyplývající z funkce
výkonného místopředsedy Rady a národního
protidrogového koordinátora

Eva Špačková

asistentka ředitele odboru

administrativní, organizační a koordinační zajištění
agend ředitele odboru a chodu sekretariátu odboru

Mgr. Barbora Orlíková

referentka

analytik, zahraniční spolupráce

Oddělení koordinace a financování (OKF)
Ing. Lucia Kiššová

vedoucí oddělení

řízení oddělení a odpovědnost za jeho činnost

JUDr. Petr Charypar

referent

horizontální koordinace protidrogové politiky,
legislativa, právo

Ing. Renata Konvalinová

referentka

financování protidrogové politiky, dotace
a kontrolní činnost, rozpočtář OKF

Daniel Dárek

referent

financování protidrogové politiky, horizontální
koordinace, Evropské fondy

Tomáš Klíma, DiS.

referent

kvalita služeb protidrogové politiky, dotace

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS)
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

vedoucí oddělení

řízení oddělení a odpovědnost za jeho činnost

Markéta Grygarová, DiS.

asistentka vedoucího
oddělení

administrace a správa dat

PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.

referent

monitoring a výzkum
- infekční onemocnění
- léčba
- harm reduction
- public a media relations

Mgr. Kateřina Grohmannová

referentka

monitoring a výzkum
- trestněprávní oblast
- drogové trhy
- systém včasného varování před novými drogami
- prevence
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Mgr. Pavla Chomynová
(úvazek 0,5)

referentka

monitoring a výzkum
- populační průzkumy

Mgr. Lucie Grolmusová
(úvazek 0,5)

referentka

monitoring a výzkum
- populační průzkumy
- publikace

Ing. Libuše Knytlová
(pracuje pro celý odbor)

referentka

ekonomika, rozpočet a financování, zahraniční
granty

Mgr. Zuzana Leštinová

referentka

studie patologického hráčství – zaměstnána za
účelem splnění úkolu uloženého vládou

Mgr. Jakub Černý
(úvazek 0,5)

referent

studie patologického hráčství – zaměstnán za
účelem splnění úkolu uloženého vládou

Miloslav Neumann
(úvazek 0,5)

referent

studie patologického hráčství – zaměstnán za
účelem splnění úkolu uloženého vládou
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Přehled činnosti Rady

3.1

Zasedání Rady – přehled a základní projednávaná témata

V r. 2013 se uskutečnilo pět jednání Rady:
Jednání Rady dne 29. ledna 2013 – základní projednávaná témata:
I.
II.
III.
IV.
V.

Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání Rady
Návrh na rozdělení dotací na projekty protidrogové politiky v r. 2013 z kapitoly Úřadu vlády
České republiky
Zpráva o situaci v oblasti metamfetaminu
Hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky 2010 – 2012
Různé

Jednání Rady dne 30. dubna 2013 – základní projednávaná témata:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání Rady
Zákon č. 379/2005 Sb. – informace o aktuálním stavu
Metamfetamin (pervitin) – aktuální informace o uskutečněných aktivitách
Udělení certifikátů odborné způsobilosti
Výroční zpráva o činnosti Rady za r. 2012
Hodnocení NAPDIS 2011 – 2012 a nový NAPDIS 2013 – 2015
Čerpání finančních prostředků na realizaci protidrogové politiky v r. 2012 a r. 2013
Informace o účasti České republiky na 56. zasedání Komise OSN pro narkotika ve Vídni
Ústní informace členů Rady:
- Informace o infekčním oddělení pro IUD v Motole;
- Informace o závěrech kontroly NKÚ;
- Informace o Strategii prevence rizikového chování v resortu MŠMT
Materiály předkládané Rady pro informaci (bez návrhu usnesení)

Jednání Rady dne 18. června 2013 – základní projednávaná témata:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání Rady
Návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové politiky
Dofinancování projektů protidrogové politiky v rámci dotačního řízení Rady na rok 2013
Dotační řízení Rady, resortů a krajů pro programy protidrogové politiky na rok 2014
Vyhlášení nové oblasti podpory pro oblast nelátkové závislosti v rámci dotačního řízení
Rady
Různé

Jednání Rady dne 10. října 2013 – základní projednávaná témata:
I.
II.

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012
Zpráva národního protidrogového koordinátora: kritické zhodnocení stavu protidrogové
politiky

Jednání Rady dne 21. listopadu 2013 – základní projednávaná témata:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání Rady
Návrh na změnu Statutu Rady
Certifikace – návrhy na udělení certifikací odborné způsobilosti programům protidrogové
politiky
Návrh na změnu postupu při hodnocení projektů podaných do dotačního řízení Rady
Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2012
Informace o aktuálním stavu přípravy Národního akčního plánu k omezení škod
způsobených alkoholem
Informace o činnosti pracovní skupiny – k nálezu Ústavního soudu č. 13/12 ve věci
množství drogy „větší než malé“
Různé
Zdravotní výkony adiktologa
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Rada hlasovala v r. 2013 také formou per rollam. Schválila návrh na rozdělení dotací v rámci
rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky – pro oblast patologického hráčství na rok 2013 na
realizaci jednotlivých projektů protidrogové politiky v celkovém objemu Kč 5 000 000,-. Hlasování bylo
zahájeno na návrh výkonného místopředsedy Rady dne 17. 9. 2013 a ukončeno dne 25. 9. 2013.
Dále formou hlasování per rollam (hlasování bylo zahájeno na návrh výkonného místopředsedy Rady
dne 18. 12. 2013 a ukončeno dne 30. 12. 2013) souhlasila s tím, aby protidrogová politika vlády
České republiky byla vykonávána jako integrovaná politika v oblasti užívání legálních a nelegálních
návykových látek a patologického hráčství a pověřila národního protidrogového koordinátora předložit
návrh na změnu Statutu Rady na jednání Rady v roce 2014.

3.2

Výbory Rady

Pro zajištění realizace klíčových aktivit zřídila Rada pět stálých pracovních výborů, jejichž činnost
zajišťuje sekretariát Rady.

3.2.1 Výbor zástupců resortů a institucí
Výbor zástupců resortů a institucí (dále „VZRI“) zřídila Rada dne 21. června 1999. Ve Výboru se
setkávají pracovníci resortů a institucí, kteří v příslušném ministerstvu a/nebo instituci odpovídají za
realizaci opatření a aktivit protidrogové politiky a projednávají v něm otázky postupu a spolupráce ve
veřejné správě, zejména na centrální úrovni. V r. 2007 byl změněn statut VZRI a řádnými členy se stali
nově zástupci Úřadu vlády České republiky – Sekce pro lidská práva, SNN ČLS JEP, Asociace
nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním
chováním (dále „A.N.O.“), zástupci vysokých škol a výzkumných pracovišť. Poslední aktualizací
Statutu Výboru se v říjnu 2011 VZRI rozšířil o zástupce České asociace adiktologů (dále „ČAA“).
Složení Výboru k 31. prosinci 2013
Jméno
Předseda
Mgr. Jindřich Vobořil
Členové
Mgr. Martina Budinská
Mgr. Petr Hanuš
Mgr. Jarmila Vedralová
Mgr. Martin Linhart
Ing. Pavel Novotný
plk. Pavel Hoffman
Mgr. Jaroslav Doskočil
Ing. Jiří Novák
vrchní rada plk. PhDr. Pavel Horák
plk. Mgr. Jakub Frydrych
Ing. Alena Ondroušková
Ing. Ludmila Gočálová
RNDr. Jaroslav Pažout
Juraj Fogada
PhDr. Mgr. Andrea Baršová
Ing. Lucia Kiššová
PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.
Mgr. Jiří Richter
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Bc. Ondřej Sklenář

Reprezentovaná instituce
Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo financí
Celní protidrogová jednotka, Generální ředitelství cel, Celní
správa ČR
Ministerstvo obrany
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti - Generální ředitelství Vězeňské
služby ČR
Národní protidrogová centrála služby kriminální policie
a vyšetřování Policie ČR
Ministerstvo zdravotnictví – Inspektorát OPL
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zahraničních věcí
Úřad vlády ČR – Sekce pro lidská práva, sekretariát Rady vlády
pro nestátní neziskové organizace
Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady vlády pro
koordinaci protidrogové politiky
Společnost pro návykové látky České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně
Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a
sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chování
Zástupce vysokých škol a výzkumných pracovišť, 1. lékařská
fakulta Univerzity Karlovy
Česká asociace adiktologů
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VZRI se v r. 2013 sešel celkem čtyřikrát, a to 16. ledna, 10. dubna, 29. května a 5. listopadu. Jednání
souvisela především s přípravou jednání Rady.

3.2.2 Výbor pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu
Výbor Rady pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu (dále „Dotační výbor“) byl zřízen
Radou dne 21. června 1999. Dotační výbor hodnotí a projednává žádosti o poskytnutí dotací
na programy protidrogové politiky, navrhuje výši účelové dotace u jednotlivých projektů a předkládá je
Radě ke schválení. Poslední aktualizace statutu Dotačního výboru byla schválena Radou v březnu
2012 – úprava statutu byla provedena v návaznosti na nový statut Rady, který vláda schválila svým
usnesením ze dne 14. září 2011 č. 685. Úpravou statutu došlo také k rozšíření členů Dotačního
výboru o zástupce Ministerstva spravedlnosti. V březnu 2012 bylo rovněž schváleno nové znění
jednacího řádu Dotačního výboru.
Složení Výboru k 31. prosinci 2013
Jméno
Předseda
Mgr. Jindřich Vobořil
Členové
Mgr. Martina Budinská
Mgr. Lucie Borská
Mgr. Eva Heisslerová
Ing. Pavel Novotný
Ing. Helena Linhartová
Mgr. Jaroslav Doskočil
JUDr. Hana Frištenská
Ing. Lucia Kiššová
Ing. Alexandra Sixtová

Reprezentovaná instituce
Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo financí
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo obrany
Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady vlády pro
nestátní neziskové organizace
Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady
Ministerstvo spravedlnosti

V r. 2013 se Dotační výbor sešel celkem čtyřikrát. Na jednání dne 5. června Dotační výbor projednal
návrhy na dofinancování projektů protidrogové politiky na rok 2013; dne 3. září projednal návrhy
dotací pro projekty protidrogové politiky zaměřené na problematiku patologického hráčství. Žádosti
o změnu procentního podílu státního rozpočtu na spolufinancování projektů protidrogové politiky byly
projednané dne 22. října a návrhy dotací na r. 2014 projednal Dotační výbor ve dnech
10. a 11. prosince.

3.2.3 Poradní výbor pro sběr dat o drogách
Výbor byl ustaven usnesením vlády ze dne 26. března 2003 č. 296 jako pracovní orgán Rady, který
dohlíží na činnost NMS při monitorování situace v oblasti užívání drog a jeho následků. Jeho členy
jsou odborníci v oblasti sběru a analýzy dat o užívání drog a jeho dopadů z různých vědních oborů.
Statut Výboru byl naposledy aktualizován dne 20. října 2011.
Složení Výboru k 31. prosinci 2013
Jméno
Předseda
PhDr. Ladislav Csémy
Členové
MUDr. Viktor Mravčík
Mgr. Vladimír Sklenář
Mgr. Eva Heisslerová
Mgr. Jarmila Vedralová
Ing. Michal Řeháček
pplk. Ing. Petr Kočí
kpt. Bc. Marek Sokol
neobsazeno
MUDr. Petr Popov
prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.

Reprezentovaná instituce
Psychiatrické centrum Praha
Úřad vlády ČR - Národní monitorovací středisko pro
drogy a drogové závislosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a
vyšetřování Policie ČR
Celní protidrogová jednotka, Generální ředitelství cel,
Celní správa ČR
Asociace krajů České republiky
Společnost pro návykové nemoci České lékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví,
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Ing. Blanka Nechanská
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.
Mgr. Jiří Richter

Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v
Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Asociace
nestátních
organizací
poskytujících
adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené
závislostním chováním

V r. 2013 se uskutečnila dvě jednání Výboru. Výbor dne 15. dubna projednal Vyhodnocení NAPDIS na
r. 2011 – 2012 a nový NAPDIS na r. 2013 – 2015. Předmětem jednání dne 23. září byla Výroční
zpráva 2012. Výbor doporučil předložit Výroční zprávu Radě a následně ji pak předložit vládě České
republiky a Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost (dále „EMCDDA“).

3.2.4 Výbor pro udělování certifikací
Výbor Rady pro udělování certifikací (dále „Certifikační výbor“) byl zřízen usnesením Rady dne
29. ledna 2004. Výbor předkládá Radě návrhy udělení, neudělení či odebrání certifikace odborné
způsobilosti. Jeho členy jsou zástupci resortů, krajů a odborné společnosti. Statut Certifikačního
výboru byl naposledy aktualizován v lednu 2010.
Složení Výboru k 31. prosinci 2013
Jméno

Předseda
Ing. Lucia Kiššová
Členové
Tomáš Klíma, DiS.
Mgr. Jarmila Vedralová
Mgr. Eva Heisslerová
Mgr. Martina Budinská
Mgr. Marcel Wohlgemuth
Mgr. Jiřina Ludvíková
Mgr. Ondřej Počarovský
MUDr. Dušan Randák

Reprezentovaná instituce

Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady
Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
KÚ Pardubického kraje
Asociace nestátních organizací poskytujících
adiktologické a sociální služby pro osoby
ohrožené závislostním chování
Společnost pro návykové nemoci České lékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně

V r. 2013 Certifikační výbor jednal šestkrát (13. března, 20. března, 29. května, 10. července, 25. září,
30. října) a projednal celkem 49 zpráv a protokolů z místních šetření. Dvě jednání výboru byla
společná s Pracovní skupinou pro inovaci standardů odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog.
Na setkání byly diskutovány výstupy Pracovní skupiny pro inovaci standardů odborné způsobilosti
a závěry z proběhlých 10 pilotních šetření dle inovovaných standardů. Dále byl prezentován nový
speciální standard pro adiktologické služby ve vězení. Finální verze inovovaných standardů bude
předložena výboru na počátku r. 2014.

3.2.5 Výbor zástupců regionů
Výbor zástupců regionů byl ustaven dne 21. září 2007 a byl zřízen za účelem zefektivnění koordinace
mezi státem a samosprávou. Výbor nahradil pracovní skupinu Vertikální koordinace protidrogové
politiky, která byla zřízena v r. 2003. Výbor zahájil svou činnost jednáním v říjnu 2007. Členy Výboru
jsou krajští protidrogoví koordinátoři. Poslední aktualizace statutu Výboru zástupců regionů byla
schválena Radou v říjnu 2011 – úprava statutu byla provedena v návaznosti na nový statut Rady,
který vláda schválila svým usnesením v září 2011.
Složení Výboru k 31. prosinci 2013
Jméno
předsedkyně
Ing. Lucia Kiššová
Členové
Mgr. Nina Janyšková
JUDr. Milan Fára

Reprezentovaná instituce
Úřad vlády České republiky – sekretariát Rady
Magistrát hl. m. Prahy
KÚ Středočeského kraje
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Mgr. Marek Nerud
Ing. Pavlína Kučerová
Bc. Šárka Benešová
Mgr. Eva Houdová
Ing. Jitka Sochová
Mgr. Jiřina Ludvíková
Bc. Michaela Klementová
Mgr. Petr Švanda
Mgr. Lenka Možná
Mgr. Petr Horyanský
Mgr. Jitka Marková
Mgr. Zuzana Starostová

KÚ Jihočeského kraje
KÚ Plzeňského kraje
KÚ Karlovarského kraje
KÚ Ústeckého kraje
KÚ Libereckého kraje
KÚ Pardubického kraje
KÚ Královéhradeckého kraje
KÚ kraje Vysočina
KÚ Jihomoravského kraje
KÚ Zlínského kraje
KÚ Moravskoslezského kraje
KÚ Olomouckého kraje

V r. 2013 se uskutečnila čtyři jednání Výboru (23. února, 8. dubna, 27. května a 24. října).
K základním projednávaným tématům patřily: aktivity Akčního plánu na období 2013–2015, dotační
řízení a hodnocení projektů, financování protidrogové politiky, situace ve financování v krajích.
V březnu 2013 se krajští protidrogoví koordinátoři zúčastnili společného setkání se zástupci Policie
ČR, Národní protidrogové centrály Policie ČR (dále „NPC“) a sekretariátu Rady v Červené nad
Vltavou.

3.3

Stálé pracovní skupiny Rady

Ke klíčovým oblastem protidrogové politiky a působnosti Rady zřídila Rada stálé nebo ad hoc
pracovní orgány.

3.3.1 Stálé pracovní skupiny Rady
Pracovní skupina pro spolupráci s Evropskou unií – Resortní koordinační skupina
Resortní koordinační skupina (dále „RKS“) byla zřízena na základě usnesení vlády ze dne 28. dubna
2003 č. 427. RKS je odpovědná za přípravu instrukcí na jednání Horizontální pracovní skupiny
pro problematiku drog a instrukcí pro projednávání jednotlivých témat na COREPER. Hlavním
gestorem RKS je ředitel sekretariátu Rady. Členy RKS jsou zástupci ministerstva vnitra, ministerstva
zdravotnictví, ministerstva spravedlnosti, ministerstva zahraničních věcí a Celní protidrogové jednotky
Celní správy ČR. V posledních letech z praktických důvodů probíhala komunikace se členy RKS
zejména elektronickou formou.
Pracovní skupina „Prevence a snižování rizik užívání drog na tanečních akcích“
Cílem pracovní skupiny je za účasti zástupců relevantních subjektů a institucí zpracovat konkrétní
návrhy na opatření směřující k prevenci a snížení rizik užívání drog účastníky tanečních akcí. Členy
jsou zástupci Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní
nemocnice v Praze (dále „Klinika adiktologie“), Psychiatrického centra Praha, Ústavu lékařské
informatiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zástupci nestátních organizací – Centra
protidrogové prevence a terapie, Sdružení Podané ruce, Chilli.org, o. s. Prevent a zástupci
promotérů – Techno.cz a vydavatelství xPublishing.
V r. 2013 se pracovní skupina nesešla.
Pracovní skupina pro metamfetamin
Pracovní skupina se zabývá problematikou metamfetaminu – jeho užíváním, distribucí, výrobou,
dostupností vstupních surovin, meziproduktů, produktů a odpadů výroby a souvisejícími dopady na
veřejné zdraví a životní prostředí. V r. 2013 se skupina sešla jednou (12. února). Předmětem jednání
byl přehled aktuální situace v oblasti nabídky a užívání pervitinu, dostupnosti léků s obsahem
pseudoefedrinu a pomocných látek pro výrobu pervitinu, dále pak návrh nařízení vlády, kterým se
mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje
za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je
obsahujících a jedů a návrh komplexního řešení situace v oblasti pašování metamfetaminu
v příhraničních oblastech.
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3.4. Ad hoc pracovní skupiny Rady
Pracovní skupina pro financování
Rada v r. 2012 obnovila činnost mezirezortní pracovní skupiny pro financování protidrogové politiky
(Pracovní skupina byla založena usnesením Rady č. 10/0907 v r. 2007). V r. 2013 se uskutečnily
2 pracovní setkání (17. září a 30. listopadu). Hlavní náplní byla tvorba materiálu zaměřeného na
postup při systémových změnách, jejichž cílem je odstranit identifikovaná slabá místa spojená
s dosavadním postupem veřejné správy při financování protidrogové politiky. Materiál byl rozšířen jak
o deskriptivní část, popisující stávající situaci z hlediska jejich výhod a nevýhod, tak návrhovou část
řešenou pomocí modelových variant možného dalšího vývoje. V rámci projednávání a odborné práce
jednotlivých členů byl v několika fázích rozpracován do podoby pre-finální verze. Vzhledem ke
komplikované povaze řešeného problému zároveň probíhaly paralelní jednání sekretariátu Rady
s MPSV nad možnostmi realizovat hlubší systémové změny za podpory zdrojů ESF a také nad
možnostmi podpory služeb z těchto zdrojů. Do této části jednání byli jako dotčené subjekty zapojení
také zástupci zastřešujících organizací.
Pracovní skupina pro revizi postupu zavádění zákona pro léčbu konopí do praxe
Koncem r. 2013 vznikla z rozhodnutí Rady (usnesení Rady č. 02/1013) ad hoc Pracovní skupina pro
revizi postupu zavádění zákona pro léčbu konopí do praxe. Hlavním cílem je prodiskutovat příčiny
faktické nedostupnosti léčebného konopí pro pacienty a případně upravit zákonné nebo podzákonné
normy tak, aby byla zajištěna dostupnost konopí. Dílčím cílem je dále zrevidovat preskripční podmínky
omezující dostupnost konopí a zajistit tak splnění účelu zákona č. 50/2013 Sb., kterým se mění zákon
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), zákon
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Skupina je
složena ze zástupců Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze, ČLS JEP, Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního ústavu pro kontrolu
léčbu, Kliniky adiktologie, sekretariátu Rady, NPC a dalších odborných konzultantů. Činnost pracovní
skupiny zastřešuje národní protidrogový koordinátor Mgr. Jindřich Vobořil.
Pracovní skupina k nálezu Ústavního soudu 13/12 – „množství větší než malé“
Pracovní skupina byla zřízena na podzim r. 2013 na základě podnětu předsedy vlády ČR za účelem
analýzy stávající situace, stanovení dalšího legislativního postupu a zpracování podkladů pro
stanovený legislativní postup v souvislosti se stavem, který vznikl po nabytí účinnosti nálezu
Ústavního soudu č. 13/12 dne 23. 8. 2013, vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 259/2013 Sb.,
kterým byla zrušena část ustanovení § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku,
a současně pozbylo platnost ustanovení § 2 a příloha č. 2 nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se
pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé
u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů, ve znění nařízení vlády
č. 4/2012 Sb. Předmětným nálezem Ústavního soudu byly zrušeny části právních předpisů, které
stanovovaly hranici malého množství jednotlivých omamných a psychotropních látek, resp. hranici
množství omamných a psychotropních látek, zakládající odpovědnost neoprávněného držitele takové
látky za spáchání přestupku, resp. trestného činu.
Pracovní skupina si stanovila okruhy témat, kterými je třeba se za dané situace zabývat, takto:
1. Stanovení množství větší než malé u návykových látek a proces při přijímání sjednocujícího
stanoviska Nejvyššího soudu.
2. Konsekvence nálezu Ústavního soudu 13/12 – preventivní řešení před dalšími případnými kroky
Ústavního soudu vedoucími ke zrušení některých částí právních předpisů, a to s ohledem na
ústavou vymezená pravidla pro určování podmínek trestní odpovědnosti – např. prioritou bude
definování omamných a psychotropních v zákoně o návykových látkách.
3. Změna stávající právní úpravy
- případné změny skutkových podstat držení a pěstování pro vlastní potřebu bez kvalifikačního
znaku množství
- nové syntetické drogy – definice nového režimu, ve kterém by se tyto látky, pokud
nepředstavují vysoké riziko, mohly nacházet
- alternativní tresty za drogové trestné činy.
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3.5. Pracovní skupiny sekretariátu Rady
Adiktologické fórum
Od září 2013 převzal sekretariát Rady záštitu nad odbornou diskusní platformou Adiktologické fórum.
Jeho cílem je pravidelné setkávání odborníků z oblasti adiktologie zaměřených na výměnu zkušeností,
diskusi příkladů dobré praxe, koordinaci společných aktivit, a to včetně tvorby koncepce a rozvoje
oboru. První setkání členů Adiktologického fóra proběhlo v listopadu 2011 na Klinice adiktologie.
Adiktologické fórum se schází jednou za dva měsíce. Obsah setkání zajišťují odborné společnosti,
které se střídají v předsednictví Adiktologického fóra po půl roce.

3.5.1 Pracovní skupiny Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové
závislosti
Pracovní skupina „Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog“
Pracovní skupina se věnuje metodické stránce přípravy a realizace populačních průzkumů, sbírá
výsledky z nich a sleduje vývoj v oblasti klíčového indikátoru 1 „Užívání drog v populaci“. Je složena
ze zástupců odborných institucí, které v ČR realizují celopopulační nebo školské studie. Jejími členy
jsou odborníci zastupující Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále „ÚZIS“), Psychiatrické
centrum Praha, Klinika adiktologie a Lékařské informační centrum. V r. 2013 se pracovní skupina
nesešla. V r. 2013 probíhaly schůzky realizačního týmu studie ESPAD (Evropská školní studie
o alkoholu a jiných drogách), která byla realizována v roce 2011, další vlna studie je plánována na rok
2015.
Pracovní skupina „Infekční nemoci spojené s užíváním ilegálních drog"
Tato skupina se zabývá problematikou infekčních nemocí spojených s užíváním drog. Jejím úkolem je
především zajištění standardizovaného sběru dat ve struktuře požadované EMCDDA a zajištění
propojenosti systému sběru dat mezi relevantními institucemi. Dále se zabývá možnostmi testování
aktivních uživatelů drog především v nízkoprahových zařízeních a zjišťováním prevalence/incidence
infekčních nemocí u uživatelů drog. Členy pracovní skupiny jsou zástupci ÚZIS, Kliniky adiktologie,
Státního zdravotního ústavu, Hygienické stanice hl. m. Prahy, Generálního ředitelství Vězeňské
služby ČR, AIDS center a nestátních neziskových organizací. Členové skupiny byli v r. 2013
mj. zapojeni do řešení situace kolem specializovaného centra pro léčbu infekčních komplikací
u uživatelů drog ve Fakultní nemocnici Motol a podíleli se na přípravě ročenky HIV/AIDS v ČR.
Pracovní skupina „Žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog"
Pracovní skupina se věnuje problematice sběru dat týkajících se uživatelů návykových látek, kteří se
léčili v daném roce ve zdravotnických či nezdravotnických zařízeních. Úkolem skupiny je zajištění dat
ve struktuře požadované EMCDDA a koordinace jejich sběru. Členy pracovní skupiny jsou odborníci
zastupující ÚZIS, Kliniku adiktologie, Státní zdravotní ústav, Hygienickou stanici hl. m. Prahy,
Generální ředitelství Vězeňské služby ČR a nestátní neziskové organizace. V současné době se
pracovní skupiny schází v rámci Rady Národního registru léčby uživatelů drog, jehož členy je většina
členů pracovní skupiny.
Pracovní skupina „Úmrtí spojená s užíváním drog“
Pracovní skupina se věnuje zejména sběru dat ze speciálního registru na 13 soudně lékařských
oddělení v ČR. Dále se skupina zabývá zlepšením hlášení dat o drogových úmrtích v obecném
registru mortality ČR. Členy jsou především soudní lékaři a toxikologové, zástupci Ústavu soudního
lékařství a toxikologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, NPC, ÚZIS a Českého
statistického úřadu. V roce 2013 se pracovní skupina sešla jednou.
Pracovní skupina „Odhady prevalence a mortality problémových uživatelů drog“
Pracovní skupina se zabývá odhady prevalence a úmrtnosti problémových uživatelů drog
a metodickými otázkami, přípravou vhodných zdrojů dat a provedením studií. Členy jsou zástupci
Hygienické stanice hl. m. Prahy, ÚZIS, Kliniky adiktologie a NPC. V r. 2013 probíhaly schůzky
realizačního týmu a spolupracovníků k odhadům problémového užívání drog v Praze.
1

EMCDDA vyvinulo 5 klíčových indikátorů, které představují minimální soubor dat, umožňující kvalifikovaně zhodnotit míru
a závažnost zneužívání drog na mezinárodní, národní, regionální či lokální úrovni. Klíčovými indikátory jsou: populační
a školské průzkumy, odhady prevalence problémového užívání drog, žádosti o léčbu v souvislosti s užíváním drog, infekční
nemoci spojené s užíváním drog, předávkování a úmrtí spojená s užíváním drog.
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Pracovní skupina „Data trestněprávního sektoru“
Pracovní skupina se zabývá otázkami sběru a analýzy dat z oblasti snižování nabídky drog
a drogových trhů. Členy pracovní skupiny jsou zástupci NMS, NPC, Celní protidrogové jednotky Celní
správy ČR, Probační a mediační služby ČR (dále „PMS“), Vězeňské služby ČR, Ministerstva
spravedlnosti, Kliniky adiktologie a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Pracovní skupina se
v r. 2013 sešla jednou (16. dubna). Diskutována byla témata jako dostupnost a kvalita dat, změny
systému sběru dat, změny standardních tabulek EMCDDA, indikátory snižování nabídky drog
a připravované či aktuálně realizované výzkumné projekty.
Pracovní skupina „Systém včasného varování před novými drogami"
Na základě Rozhodnutí Rady 2005/387/JHA přijatého dne 10. května 2005 byl v rámci EU vytvořen
systém pro výměnu informací o nových psychoaktivních látkách, hodnocení rizik spojených s jejich
užíváním a jejich kontrolu. Pracovní skupina shromažďuje a vyhodnocuje data o výrobě, distribuci
a užívání nových psychoaktivních látek v ČR, a zajišťuje rychlou výměnu informací jak na národní, tak
mezinárodní úrovni. Členy skupiny jsou zástupci NMS, NPC, Ústavu soudního lékařství a toxikologie,
Kriminalistického ústavu Praha, Ústavu lékařské informatiky, 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze, Ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Psychiatrického centra Praha,
Celní protidrogové jednotky Celní správy ČR, Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Praze, Vězeňské služby ČR a Sdružení Podané ruce. V r. 2013 se skupina sešla dvakrát
(31. května a 23. září). Diskutována byla témata jako aktuální situace ve výskytu nových látek,
možnosti rozšíření zdrojů dat, novela zákona o návykových látkách, zákon o prekurzorech, požadavky
na sběr dat ze strany EMCDDA, trh s novými drogami, vývoj evropské legislativy zaměřené na nové
psychoaktivní látky, proces posuzování rizik spojených s užíváním nových látek a jejich zařazování na
seznam kontrolovaných látek.
Pracovní skupina Studie o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost
v ČR
Pracovní skupinu NMS na počátku roku 2013 za účelem zpracování analýzy sociálně-patologických
dopadů hazardních her na společnost v ČR. Pracovní skupina se sešla na prvním jednání 2. dubna
2013 a jejím úkolem bylo shromáždit údaje o výskytu a dopadech hazardních her v ČR. Výstupem má
být komplexní analytická zpráva zahrnující politiku a strategii v oblasti hazardního hraní, výskyt
hazardního hraní v populaci včetně jeho intenzivních/problematických a závislostních forem, výskyt
zdravotních a sociálních problémů a následků spojených s hazardním hraním, dostupnost
preventivních, poradenských a léčebných intervencí a programů a výsledky jejich vyhodnocení.
Zpráva shrne situaci v oblasti hazardního hraní v ČR a doporučí Ministerstvu financí a vládě ČR další
kroky v této oblasti. V listopadu 2013 byly prezentovány první výsledky studie. Celá zpráva bude
předložena ministerstvu financí a vládě do konce dubna 2014.

3.6. Odborná činnost sekretariátu (mimo běžnou agendu) – naplňování
dlouhodobých cílů vyplývajících ze statutu Rady nebo stanovených
zasedáním Rady
Koordinace realizace národní strategie protidrogové politiky a jejích akčních plánů
Hodnocení plnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období
2010 – 2012
Hodnocení Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky 2010 – 2012 bylo
projednáno a schváleno Radou dne 29. ledna 2013. Hodnocení akčního plánu bylo následně
předloženo vládě pro informaci dne 20. února 2013. Hodnocení plnění akčního plánu zpracoval
sekretariát Rady.
Hodnocení Národního akčního plánu drogového informačního systému 2011 – 2012
Hodnocení NAPDIS 2011 – 2012 bylo zpracováno NMS. Hodnocení realizace NAPDIS bylo
projednáno Výborem pro sběr dat 15. dubna 2013 a Radou dne 30. dubna 2013.
Národní akční plán drogového informačního systému 2013 – 2015
Nový NAPDIS 2013-2015 byl zpracován NMS. NAPDIS 2013 – 2015 byl projednán Výborem pro sběr
dat 15. dubna 2013 a Radou dne 30. dubna 2013.
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2012
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Výroční zpráva o činnosti Rady za rok 2012 byla schválena Radou dne 30. dubna 2013 a pro
informaci předložena vládě ČR na jednání dne 29. května 2013. Výroční zprávu zpracovává
každoročně sekretariát Rady.
Realizace protidrogové politiky v krajích
Krajští protidrogoví koordinátoři zpracovávají Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v krajích.
Za r. 2012 tuto zprávu odevzdaly všechny kraje. Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky
v krajích za rok 2012 byla projednána Radou v listopadu 2013 a prezentována na zasedáních komisí
Rady Asociace krajů ČR (zdravotní a sociální). Zástupci sekretariátu se účastní jednání poradních
orgánů krajů. V r. 2013 se jako hosté účastnili jednání protidrogové komise v Pardubickém kraji
a Jihomoravském kraji; národní protidrogový koordinátor se pravidelně účastnil jednání protidrogové
komise hl. m. Prahy.
Mezinárodní aktivity v protidrogové politice
ČR se zapojuje do mezinárodních aktivit, zejména v rámci EU a OSN. Realizované aktivity a výstupy
jsou detailně popsány v kap. 6 Zahraničí.
Projednání a schválení certifikátů odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog
Rada v r. 2013 projednala celkem 71 návrhů na udělení či neudělení certifikátů odborné způsobilosti,
z toho bylo uděleno 68 certifikátů.
Projednání a schválení objemu neinvestičních dotací na realizaci projektů protidrogové politiky
Rada projednala a doporučila návrhy na poskytnutí dotací na realizaci 128 projektů protidrogové
politiky v r. 2013 v celkové výši Kč 86 350 000,- a to včetně prostředků poskytnutých ze státního
rozpočtu jako podpora zabezpečení dostupnosti služeb pro rizikové skupiny obyvatelstva a pro
regiony epidemiologicky problematické. V rámci mimořádného dotačního řízení zaměřeného na oblast
patologického hráčství Rada doporučila návrhy na poskytnutí dotací v celkové výši Kč 5 000 000,celkem 16 projektům protidrogové politiky formou finanční spoluúčasti státu na jejich realizaci k 31. 12.
2013. Dotace byly poskytnuty formou bezhotovostních převodů prostředků prostřednictvím
bankovních účtů Úřadu vlády České republiky na účty příjemců dotací.
V průběhu r. 2013 bylo poskytnuto celkem Kč 91 350 000,- na realizaci 144 projektů protidrogové
politiky, avšak 1 projekt nebyl v r. 2013 realizován a realizátorem tohoto projektu byla na konci roku
2013 vrácena celá dotace poskytnutá ve výši Kč 150 000,- (na projekt zaměřený na pomoc
patologickým hráčům) zpět na účet poskytovatele. V průběhu r. 2013 bylo tedy realizováno 143
projektů protidrogové politiky a k 31. 12. 2013 bylo na jejich realizaci čerpáno celkem Kč 91 200 000,-.
Monitoring drogové situace
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012
Výroční zprávu 2012 schválila Rada na svém jednání dne 10. října 2013; vládě ČR byla pro informaci
předložena na jednání dne 20. listopadu 2013. Výroční zprávu zpracovává každoročně NMS.
Studie a monitorovací aktivity v r. 2013
- Správa databáze UniData umožňující elektronické zpracování jednotně sebraných dat
z nízkoprahových zařízení.
- Vývoj optimalizace databáze UniData pro použití na přenosných zařízeních (chytré telefony,
tablety).
- Správa a zpracování údajů ze závěrečných zpráv projektů podpořených v dotačním řízení Rady
– data o klientech, poskytnutých službách, pracovnících a výdajích na realizaci projektů.
- Zpracování dat ze studie „Prevalence užívání drog v populaci v roce 2012“, příprava navazující
studie v roce 2013 (realizace sběru dat v prosinci 2013).
- Příprava výzkumné zprávy shrnující výsledky „Národního výzkumu užívání drog 2012“ (realizace
terénního sběru dat v září a říjnu 2012).
- Příprava a realizace studie „Výzkum názorů a postojů občanů ČR k problematice zdravotnictví
a zdravého způsobu života (Výzkum občanů 2013)“ (realizace sběru dat v prosinci 2013).
- Zpracování dat a příprava výzkumné zprávy shrnující výsledky studie „ESPAD 2011“ v ČR.
- Příprava třetí vlny průřezové dotazníkové studie zaměřené na užívání návykových látek osob
odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody (sběr dat v r. 2014).
- Systém včasného varování před novými drogami (EWS) – monitorování záchytů a užívání nových
psychoaktivních látek v ČR a výměna informací na národní a mezinárodní úrovni.
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Studie zaměřená na mapování nabídky nových psychoaktivních látek prostřednictvím
internetových obchodů (únor 2013).
Příprava rozšířeného sběru dat o přestupcích nedovoleného nakládání s omamnými
a psychotropními látkami prostřednictvím krajských protidrogových koordinátorů (sběr dat
v r. 2014).
Zapojení se do studie zaměřené na mapování procesu sběru a hlášení dat o záchytech drog a do
studie proveditelnosti rozšíření rutinního sběru dat o záchytech drog (období realizace
2013 – 2014).
Sběr dat o drogových úmrtí ze speciálního registru vedeného na odděleních soudního lékařství.
Studie somatické komorbidity mezi klienty nízkoprahových programů v Praze.
Každoroční odhady počtu problémových uživatelů drog (dále „PUD“) v ČR multiplikační metodou.
Odhad PUD metodou zpětného záchytu za r. 2006 a 2007. Odhad PUD v Praze metodou
zpětného záchytu za r. 2011.
Monitoring testování na infekční nemoci v nízkoprahových zařízeních.
Aktivní zapojení a spolupráce v rámci evropské databáze o drogové legislativě ELDD – projekt
EMCDDA.

3.7. Krátkodobé aktivity sekretariátu Rady – semináře, školení, konference,
kampaně, články v odborném tisku, další aktivity 2
Semináře a konference organizované sekretariátem Rady v r. 2013
- 15. května – zajištění setkání pracovní skupiny donorů Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (dále
„UNODC“) v oblasti prevence HIV/AIDS mezi injekčními uživateli drog (ve spolupráci
s Ministerstvem zahraničních věcí ČR). Setkání se účastnili zástupci UNODC, Světového programu
OSN pro HIV/AIDS (dále „UNAIDS“), Světové zdravotnické organizace (dále „WHO“), World Bank
a dalších mezinárodních institucí.
-

10. října – zajištění studijní návštěvy 6 srbských expertů zabývajících se protidrogovou politikou
na sekretariátu Rady v rámci jejich návštěvy ČR v týdnu od 7. – 11. října 2013, která byla
organizována Policií ČR. Účastníci studijní návštěvy se formou přednášek seznámili s drogovou
politikou a monitoringem drogové situace v ČR.

-

15. října – seminář týkající se problematiky užívání metamfetaminu pro zástupce zahraničních
organizací poskytujících služby uživatelům drog (Německo, Rakousko) – zajištěno ve spolupráci
se SNN ČLS JEP.

-

1. – 7. prosince – zajištění týdenní studijní návštěvy 10 srbských vysokých představitelů
zabývajících se protidrogovou politikou na sekretariátu Rady. Účastníci studijní návštěvy se
formou přednášek seznámili s organizačním a koordinačním zajištěním protidrogové politiky v ČR,
se systémem sběru dat o užívání drog, s činností NMS a s činností sekretariátu Rady. Součástí
studijní návštěvy bylo i představení a návštěva spolupracujících institucí.

-

3. prosince – zajištění programu návštěvy britského ministra pro prevenci kriminality p. Normana
Bakera v Praze (ve spolupráci s Velvyslanectvím Velké Británie a Klinikou adiktologie). Účelem
návštěvy
britského
ministra
pro
prevenci
kriminality
byla
příprava
studie
o protidrogových politikách ve vybraných zemích světa zaměřená na analýzu užívání drog
a drogové závislosti, včetně péče o drogově závislé. Cílem studie je hodnocení efektivity
protidrogové politiky a přijatých opatření s ohledem na jejich dopad na jednotlivce, společnost.
Programem návštěvy bylo setkání se zástupci sekretariátu Rady, návštěva Kliniky adiktologie
a setkání se zástupci neziskových organizací činných v drogové problematice.

Prezentace na konferencích a seminářích v r. 2013
- 19. – 20. března – Pracovní setkání zástupců NPC, pracovníků Krajských ředitelství Policie ČR,
krajských protidrogových koordinátorů a zástupců sekretariátu Rady a NMS v Červené
nad Vltavou, prezentace: Online prodej nových drog, Změny v koncepci, strategii, prioritách Rady
pro r. 2013, Užívání metamfetaminu v ČR.
2

Pracovníci sekretariátu Rady následující akce organizovali nebo se jich aktivně účastnili.
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-

30. dubna – Prezentace činnosti sekretariátu Rady pro pracovníky Agentury pro sociální
začleňování.
10. června – seminář v Poslanecké sněmovně ČR týkající se drogové politiky pro delegaci
poslanců Parlamentu Thajského království, Výboru proti praní špinavých peněz a prevence
narkotik.

-

2. – 5. června – AT konference (konference SNN ČLS JEP a AT sekce Psychiatrické společnosti
ČLS JEP), prezentace: Zahraniční spolupráce v drogové politice.

-

26. září – účast na Odborně metodickém semináři Vězeňské služby. Účast na panelové diskuzi
a prezentace na téma: aktuální stav ve věcech drog v ČR a systém péče o uživatele drog.

-

1. října – prezentace na konferenci ČLS JEP v Lékařském domě na téma Infekční onemocnění
u injekčních uživatelů drog: VHC u intravenózních uživatelů drog v ČR.

-

2. října − prezentace na semináři SNN ČLS JEP na Klinice adiktologie, tématem prezentace bylo
představení průběžných zjištění Studie negativních dopadů hazardního hraní v ČR.

-

15. října – vystoupení v Senátu na konferenci Hazard − rizika a možnosti jeho omezení.
Konferenci pořádal senátní Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku. Tématem vystoupení bylo
představení průběžných zjištění Studie negativních dopadů hazardního hraní v ČR.

-

20. listopadu – prezentace v Psychiatrickém centru Praha na téma situace v oblasti hazardního
hraní v ČR.

-

31. října – prezentaci na konferenci SANANIM v Praze: Harm reduction služby pro IUD v ČR.

-

25. listopad – jednání zdravotní komise Asociace krajů ČR, prezentace na téma Realizace
protidrogové politiky v krajích za r. 2012.

-

26. listopad – prezentace na tiskové konferenci Ústeckého kraje na téma Drogová situace
v krajích ČR v r. 2012.

-

3. prosinec – jednání sociální komise Asociace krajů ČR, prezentace na téma Realizace
protidrogové politiky v krajích za r. 2012.

-

Prezentace na pracovních setkáních zástupců obcí, pomáhajících organizací, provozovatelů
sázkových her a dalších relevantních subjektů k tématům rizika a přínosy výskytu sázkových her
v obci a možnosti regulace sázkových her na obecní úrovni. Pracovní setkání proběhla v Brně
2. prosince, v Ostravě 3. prosince a v Praze 4. prosince.

-

5. prosince – účast na setkání protidrogových koordinátorů, koordinátorů prevence a nestátních
neziskových organizací Jihomoravského kraje. Prezentace na téma Drogová situace v krajích
2012 a dále aktuality Rady.

-

Prezentace na kulatých stolech a odborné konferenci na téma Patologické hráčství. Kulaté stoly
se konaly v Brně a Olomouci 6. listopadu, resp. 20. listopadu, odborná konference proběhla
v Praze 17. prosince.

-

Prezentace Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice v r. 2012 na jednání
Republikového výboru pro prevenci kriminality dne 22. října 2013.

-

Prezentace Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice v r. 2012 na „Purkyňce“
v prosinci 2013.

-

Prezentace na seminářích SNN ČLS JEP v Apolináři (průběžně).

-

Řada prezentací byla dále realizována na mezinárodních konferencích a setkáních. Účast
zástupců sekretariátu Rady na těchto akcích je součástí přehledu kap. 6.2. Účast na akcích
pořádaných mezinárodními organizacemi.

Články v odborném tisku
- BUREŠOVÁ, Z., MRAVČÍK, V., POPOV, P. & MIOVSKÝ, M. 2013. Institucionální analýza
současného stavu záchytných stanic v České republice. Česká a slovenská psychiatrie, 109 (3),
115-121.
-

MRAVČÍK, V., BUREŠOVÁ, Z., POPOV, P. & MIOVSKÝ, M. 2013a. Záchytné stanice v ČR
v kontextu obdobných služeb o akutně intoxikované v Evropě. Časopis lékařů českých, 152(3),
129-134.
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MRAVČÍK, V. & NECHANSKÁ, B. 2013. České terapeutické komunity ve Sčítání adiktologických
služeb 2012. Adiktologie, 13 (2), 92-105.

-

MRAVČÍK, V. & SOPKO, B. 2013. Prevalenční odhad problémových uživatelů drog v ČR v letech
2006 a 2007 metodou zpětného záchytu. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie, 62(2), 74-82.

-

MRAVČÍK, V., STRADA, L., ŠTOLFA, J., BENCKO, V., GROSHKOVA, T., REIMER, J.
& SCHULTE, B. 2013b. Factors associated with the uptake, adherence and efficacy of hepatitis C
treatment among people who inject drugs: a literature review. Patient Prefer Adherence. Volume
2013:7, 1067 – 1075.

-

SOPKO, B., NEČAS, V., ŠKAŘUPOVÁ, K. & MRAVČÍK, V. 2013. The capture-recapture
estimation of problem drug users in Prague in 2011 from low-threshold data: adjusting for noncoded clients Odesláno k publikaci.

-

VAVRINČÍKOVÁ, L., MRAVČÍK, V., BUREŠOVÁ, Z., KIŠŠOVÁ, L., NEČAS, V. & VOPRAVIL, J.
2013. Mapování dostupnosti a charakteru sítě služeb oboru Adiktologie. Analytická zpráva pro
Ministerstvo zdravotnictví ČR – program Národní akční plány a koncepce 2012. Praha: Klinika
adiktologie VFN a 1. LF UK v Praze.

Prezentace v médiích
Téma protidrogové politiky bylo v r. 2013 pravidelně medializováno, a to v souladu
s vypracovaným mediálním plánem. Pokryté byly hlavní deníky, hlavní večerní zpravodajství
a zpravodajství ČT24. Národní protidrogový koordinátor Mgr. Jindřich Vobořil poskytoval pravidelně
rozhovory mediím veřejné služby i komerčním médiím, zahraničním a regionálním deníkům.
Protidrogová politika je pravidelně medializována s ohledem na střednědobé cíle (komunikační
strategie Odboru protidrogové politiky) a aktuální dění. V roce 2013 byla akcentována zejména témata
související s problematikou hazardního hraní, nadměrné konzumace alkoholu v ČR a také
s legislativní změnou v oblasti využití konopí pro léčebné účely.
Tiskové konference v r. 2013
- 28. března – Akční plán 2013 – 2015
-

28. května – Výroční zpráva EMCDDA

-

7. listopadu – Studie o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost ČR

-

13. listopadu – Revize zákona o dostupnosti léčebného konopí v ČR

-

19. listopadu – Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2012

Tiskové zprávy v r. 2013
Tiskové zprávy jsou vydávány průběžně k aktuálním tématům s hlavičkou Tisková zpráva sekretariátu
Rady. Ke každé tiskové konferenci je rovněž vydána jedna tisková zpráva a doprovodné materiály pro
potřeby médií. Tiskové zprávy jsou zasílány v elektronické podobě České tiskové kanceláři,
jednotlivým redakcím a novinářům, kteří pravidelně informují o drogové problematice.
-

15. ledna – Pašování a užívání pervitinu v Bavorsku a Sasku

-

17. ledna – Česká republika obhájila na mezinárodním poli svou protidrogovou legislativu

-

14. února – Stanovisko národního protidrogového koordinátora ČR k situaci v oblasti pašování
pervitinu z ČR do Německa

-

14. března – Národní protidrogoví koordinátoři: pervitinový problém je nutné řešit komplexně

-

21. března – Reakce Der Spiegel

-

28. března – Vláda ČR schválila Akční plán protidrogové politiky na období 2013 - 2015

-

28. května – Evropská zpráva o drogách 2013

-

11. června – Vyjádření národního protidrogového koordinátora k výsledkům šetření Nejvyššího
kontrolního úřadu
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21. června – Rada podpoří léčebné služby v oblasti patologického hráčství a dofinancuje také
programy pro uživatele drog

-

2. července – Míra užívání drog v ČR je alarmující. Řešení spočívá v prevenci a důslednější
integraci protidrogové politiky

-

16. července – Češi ročně zkonzumují více než 18 tun marihuany a téměř pět tun pervitinu

-

31. července – Léčebné konopí se musí dostat k těm, kteří ho nejvíce potřebují

-

31. července – Pacienti v ČR stále čekají na možnost léčby konopím

-

1. srpna – Rozhodnutí Ústavního soudu otevírá nové možnosti trestněprávní regulace drog v ČR

-

16. srpna – Systém záchytných stanic je potřeba změnit

-

27. srpna – Regulace hazardu v České republice

-

27. srpna – Středočeský kraj obnovuje dotace pro protidrogové projekty

-

4. září – Vláda podpoří léčbu patologických hráčů

-

14. listopadu – Léčba konopím je pro pacienty stále nedostupná

-

3. prosince – Kritická situace v oblasti protidrogové politiky

Reakce pro média:
- 29. 3. 2013 – Martin Mašek, Český rozhlas Radiožurnál
-

25. 3. 2013 – Veronika Berná, Lidové noviny

-

5. 4. 2013 – Radka Zítková, Česká televize

-

15. 4. 2013 - Peter Morrell

-

15. 5. 2013 - Clare Speak, Vice Magazine

-

22. 10. 2013 – surové opium podklad pro LN

-

Listopad 2013 – spolupráce s médii veřejné služby (ČT, ČRo, ČTK) na medializaci Výroční zprávy
o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2012

3.8. Spolupracující státní a nestátní organizace
Mezi spolupracující organizace Rady v rámci státního sektoru patří všechna relevantní ministerstva,
do jejichž působnosti problém užívání drog ve společnosti nějak zasahuje, jde tedy o všechny členy
Rady a další ministerstva a instituce, jež jsou členy pracovních orgánů Rady. V r. 2013 došlo
k navázání užší spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování a to v otázkách podpory projektů
protidrogové politiky v rizikových lokalitách a v rámci realizace studie o sociálně patologických
dopadech hazardních her na společnost v ČR.
V oblasti neziskového sektoru patří mezi spolupracující instituce A.N.O., SNN ČLS JEP, jejichž
zástupci jsou také členy Rady i jejích pracovních orgánů, Klinika adiktologie a ČAA, jejíž zástupce se
v r. 2011 stal členem VZRI. Dalším významným partnerem je Asociace krajů České republiky, která je
rovněž zastoupena v Radě.
V rámci aktivit NMS dále pokračovala spolupráce při sběru dat o drogách zejména v oblasti tzv. pěti
klíčových indikátorů. Výměna informací a realizace opatření pro zkvalitnění sběru dat probíhaly
v rámci pracovních skupin, do nichž jsou zapojeni odborníci centrálních či regionálních institucí,
zejména Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Státního zdravotního ústavu, hygienické
služby, A.N.O., SNN ČLS JEP, Společnosti soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP,
Psychiatrického centra Praha a Kliniky adiktologie. V oblasti sběru trestně právních dat se jedná
o NPC, ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo vnitra, Kriminalistický ústav Praha, Institut pro
kriminologii a sociální prevenci, Vězeňskou službu, Celní protidrogovou jednotku Celní správy ČR,
PMS aj.
Spolupráce se státními a nestátními organizacemi je rozvíjena členstvím a aktivní účastí pracovníků
sekretariátu Rady v těchto pracovních orgánech:
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Dotační výbory/komise ministerstva zdravotnictví, ministerstva spravedlnosti, ministerstva práce
a sociálních věcí a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

-

Certifikační výbor programů primární prevence užívání návykových látek ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy,

-

Komise pro sociální začleňování ministerstva práce a sociálních věcí,

-

Pracovní podskupina k Prioritní ose 2 Sociální vyloučení a boj s chudobou Operačního programu
Zaměstnanost ministerstva práce a sociálních věcí,

-

Monitorovací skupina individuálního projektu Podpora procesů v sociálních službách Ministerstva
práce a sociálních věcí,

-

Republikový výbor pro prevenci kriminality,

-

Mezirezortní pracovní skupina k problematice komplexní ochrany před škodami působenými
tabákem při ministerstvu zdravotnictví,

-

Pracovní skupina pro závislosti ministerstva zdravotnictví,

-

Pracovní podskupina pro tematický okruh HIV/AIDS a sexuálně přenosné nemoci resortní
pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví pro aktualizaci Zdraví 21,

-

Rada Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek,

-

Redakční rada odborného časopisu Adiktologie,

-

Komise k zajištění surveillance HIV/AIDS ministerstva zdravotnictví,

-

Adiktologické fórum.
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4.1

Výstupy
Publikace vydané v rámci vydavatelské činnosti Úřadu vlády ČR

Autorská činnost
- Nepustil, P., Szotáková, M. a kol. (2013) Case Management se zotavujícími se uživateli
návykových látek. Metodická příručka. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440076-6.
- Mravčík, V., Chomynová, P., Grohmannová, K., Nečas, V., Grolmusová, L., Kiššová, L.,
Nechanská, B., Sopko, B., Fidesová, H., Vopravil, J., Jurystová, L. (2013) Výroční zpráva o stavu
ve věcech drog v České republice v roce 2012. Mravčík, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České
republiky.
- Mravčík, V. Chomynová, P., Grohmannová, K., Nečas, V., Grolmusová, L., Kiššová, L.,
Nechanská, B., Sopko, B., Fidesová, H., Vopravil, J., Jurystová, L. (2013) Annual Report: The
Czech Republic – 2012 Drug Situation. Mravčík, V. (Ed.). Prague: Office of the Government of the
Czech Republic.
Vydavatelská činnost
- Válka proti drogám a její negativní dopady na veřejné zdraví: Skrytá epidemie hepatitidy typu C
(2013). Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-7440-082-7. Publikace je překladem
publikace původně vydané GCDP v r. 2013.
-

Rosmarin, A., Eastwoodová, N. (2013). Tichá revoluce: Praktické uplatňování politiky
dekriminalizace drog v různých zemích světa. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-807440-083-4. Publikace je překladem publikace původně vydané Release Publication v r. 2012.
ISBN původního vydání: 0-904932-10-9.

-

Griffiths, M. (2013). Přehled problémového hráčství v Evropě. Praha: Úřad vlády České republiky.
ISBN 978-80-7440-085-8. Publikace je překladem publikace původně vydané International
Gaming Research Unit, Nottingham Trent University v roce 2009.

-

Koncepční rámec škodlivého hráčství (2013). Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-807440-084-1. Publikace je překladem publikace původně vydané OPGRC v roce 2013.

Odborné publikace jsou vydávány zpravidla v počtu 2 000 ks. Výroční zpráva v češtině byla vydána
v počtu 2 000 ks, v angličtině v počtu 2 000 ks. Elektronická podoba všech dosud vydaných publikací
je k dispozici na www.drogy-info.cz.

4.2

Periodikum Zaostřeno na drogy (ISSN 1214-1089)

Periodikum „Zaostřeno na drogy“ je ediční řada přehledů aktuálního vývoje v drogové politice EU
a ČR, kterou vydává NMS v nákladu 2 000 ks. Většina nákladu je zdarma distribuována podle stálého
distribučního seznamu – v adresáři je 1 558 adres. Elektronická podoba je k dispozici na www.drogyinfo.cz.
Čísla vydaná v r. 2013
- Nechanská, B., Mravčík, V. (2013) Zneužívání psychoaktivních léků v České republice –
Identifikace a analýzy zdrojů dat. Zaostřeno na drogy, ročník 11, č. 1, s. 1-16.
Chomynová, P. (2013) Národní výzkum užívání návykových látek 2012. Zaostřeno na drogy,
ročník 11, č. 2, s. 1-16.
- Stevens, A. (2013) Moderní přístupy v prosazování protidrogové legislativy – Uplatňování zásad
minimalizace rizik v rámci policejní kontroly pouličního prodeje drog. Zaostřeno na drogy, ročník
11, č. 3, s. 1-16. Číslo je překladem původního materiálu Mezinárodního konsorcia pro
protidrogovou politiku „Modernising Drug Law Enforcement Report 3 Applying harm reduction
principles to the policing of retail drug markets“.
- UNODC (2013) Prevence a léčba HIV/AIDS ve věznicích a v dalších zařízeních s uzavřeným
režimem. Zaostřeno na drogy, ročník 11, č. 4, s. 1-12. Číslo je překladem původního materiálu
Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu „HIV prevention, Treatment and care in prisons and other
closed settings: a comprehensive package of interventions“.
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-

-

Nechanská, B., Nečas, V., Mravčík, V. (2013) Sčítání adiktologických služeb 2012 – Průzkum
v síti specializovaných služeb pro uživatele drog a závislé. Zaostřeno na drogy, ročník 11, č. 5, s.
1-16.
Fidesová, H., Sklenář, O., Vavrinčíková, L. (2013) Vstup adiktologických služeb do systému
zdravotnictví – Praktický návod registrace a provozu adiktologické služby jako zdravotnického
zařízení. Zaostřeno na drogy, ročník 11, č. 6, s. 1-16
Kiššová, L., Peška, J. (2013) Výdaje na protidrogovou politiku – Čerpání v r. 2012 a aktuální stav
výdajů v r. 2013. Zaostřeno na drogy, ročník 11, č. 7, s. 1-8.
Grolmusová, L., Mravčík, V. (2013) Situace ve věcech drog v České republice v roce 2011 –
Souhrn výroční zprávy. Zaostřeno na drogy, ročník 11, č. 8, s. 1-20.

Speciální čísla
- Grolmusová, L., Mravčík, V. (2013) 2012 Drug Situation in the Czech Republic – Annual Report
Summary. Zaostřeno na drogy, ročník 11, speciální číslo, s. 1-20.

4.3

Internetové prezentace

Internetové stránky Rady
Internetové stránky Rady jsou umístěny na adrese vlády ČR www.vlada.cz v sekci Poradní a pracovní
orgány/RVKPP (http://rvkpp.vlada.cz). Obsahují dokumenty, které přinášejí informace pro odbornou
i laickou veřejnost související s činností Rady. Obsahovou i formální redakci zajišťuje pracovník
odpovědný za agendu vztahů s veřejností ve spolupráci s pracovníky odpovídajícími za příslušnou
agendu zveřejňovanou na stránkách Rady.
Internetové stránky pro žadatele o dotaci na projekt protidrogové politiky
Sekretariát provozuje stránky dotace-drogy.vlada.cz (http:// dotace-drogy.vlada.cz), které nahradily
dříve provozovanou aplikaci Cadros. Obsahovou redakci zajišťuje zaměstnanec odpovědný za
agendu dotací. Aplikace umožnila elektronizaci celého dotačního řízení Rady. Stránky obsahují
elektronickou verzi všech formulářů, které souvisí s dotačním cyklem (žádosti o poskytnutí
neinvestiční dotace na protidrogovou politiku, přepracování rozpočtu, vyúčtování poskytnuté dotace,
průběžnou a závěrečnou zprávu o realizaci projektu protidrogové politiky apod. a dále
všechny dokumenty, které určují podmínky dotačního řízení a jsou určené žadatelům o dotaci. Stránky
jsou veřejně přístupné, avšak elektronické formuláře jsou přístupné jen registrovaným žadatelům
o dotaci. Registraci provádí sekretariát Rady.
Národní informační portál o drogách
Národní informační portál je umístěn na adrese www.drogy-info.cz a je po technické stránce
zajišťován externě. Portál obsahuje velké množství příspěvků určených jak široké veřejnosti, tak
odborníkům a politikům. Aktualizaci a vkládání nových údajů do databází (Knihovna, Mapa pomoci,
Kalendář akcí) vkládá pracovnice specializovaná na administraci a správu dat. Portál obsahuje také
Monitor médií, který je automaticky (ve spolupráci s externím dodavatelem) aktualizován pětkrát
týdně. Redaktorem rubriky „Ze zahraničí“ je externí pracovník. Na tomto webu jsou veřejnosti zdarma
zpřístupněny i všechny knižní publikace vydané sekretariátem Rady a NMS v rámci vydavatelské
činnosti Úřadu vlády ČR, výroční zprávy a dvouměsíčník Zaostřeno na drogy. Od r. 2009 obsahují tyto
stránky oddíl e-Publikace, ve kterém jsou zveřejňovány studentské a jiné odborné a vědecké práce,
zveřejňované pouze elektronicky. E-Publikace jsou zveřejňovány nepravidelně, na základě požadavků
autorů, případně aktivním vyhledáváním.
Dále jsou na drogy-info.cz k dispozici tyto významné informace pro veřejnost:
-

Mapa pomoci – adresář zařízení poskytujících služby uživatelům drog, (986 záznamů v databázi,
které je nutno pravidelně aktualizovat).
Kalendář akcí s přehledem vzdělávacích akcí a konferencí (včetně zahraničních).
Knihovna NMS – 1 668 záznamů v katalogu, který umožňuje elektronickou rezervaci výpůjček
a urgování vrácení knih.
NMS také provozuje webový portál www.drogovesluzby.cz, který nabízí uživatelskou podporu
organizacím a zařízením využívajícím softwarovou aplikaci UniData. Aplikace UniData slouží
k evidenci a vykazování dat v drogových službách a umožňuje zařízením vést si kompletní
evidenci o klientech i výkonech. Navíc umožňuje generovat datové sady dle potřeb zařízení
a různých donátorů. Aplikace i uživatelská podpora jsou poskytovány bezplatně.
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4.4

Databáze a další aktivity související s autorskou a vydavatelskou činností

EndNote
Databáze „spojena“ obsahuje celkem 4 309 záznamů o odborných časopiseckých článcích
a publikacích. Databáze je využívána pro autorskou činnost pracovníků NMS. Druhá databáze, která
slouží pro export do katalogu knihovny, obsahuje 1 668 záznamů o publikacích, které jsou fyzicky
v knihovně NMS. Záznamy vkládá pracovnice pro administraci a správu dat.
Distribuční list
Distribuční seznam pro rozesílání publikací vydávaných v rámci vydavatelské činnosti obsahoval
v r. 2013 celkem 1 700 záznamů, které je nutno pravidelně aktualizovat. Distribuční list slouží
pro přípravu dat (adresných štítků) pro rozesílání vydaných knižních publikací a Zaostřeno na drogy.
NMS generuje nebo sekundárně zpracovává řadu databází sloužících pro analýzu situace v oblasti
drog – celopopulační studie zaměřené na užívání drog, průzkum ESPAD, závěrečné zprávy dotačního
řízení, monitorování testování infekcí v nízkoprahových zařízeních, průzkum Tanec a drogy,
nominační studie pro odhad problémových uživatelů drog atd.
Sklad vydaných publikací
Sklad, umístěný v suterénu budovy, spravuje NMS. Jsou v něm uloženy ty části nákladu vydaných
publikací, které nebyly distribuovány ihned po vydání a jsou distribuovány jednotlivým zájemcům
v průběhu dalších let.
Knihovna NMS
Knihovna obsahuje 1 668 publikací a další publikace průběžně přibývají. Jedná se o neveřejnou
knihovnu, přesto jsou publikace po dohodě půjčovány i externím čtenářům, především studentům.
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5 Rozdělení a čerpání finančních prostředků
5.1 Rozdělení finančních prostředků v roce 2013
V rámci dotačního řízení na r. 2013 Rada uložila řediteli sekretariátu Rady zajistit prostřednictvím
vedoucího Úřadu vlády České republiky převod neinvestičních dotací ze státního rozpočtu podle
zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytnutých formou finanční spoluúčasti státu
ve výši Kč 86 350 000,- celkem 46 žadatelům na realizaci 128 projektů protidrogové politiky
v r. 2013.
V rámci mimořádného dotačního řízení pro oblast patologického hráčství na r. 2013 Rada uložila
řediteli sekretariátu Rady zajistit prostřednictvím vedoucího Úřadu vlády České republiky převod
neinvestičních dotací ze státního rozpočtu podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, poskytnutých formou finanční spoluúčasti státu ve výši Kč 5 000 000,- celkem 14
žadatelům na realizaci 16 projektům protidrogové politiky v r. 2013. Avšak Sananim, jeden z příjemců
dotací pro oblast patologického hráčství, vrátil dotaci poskytnutou na realizaci projektu AG-04-13
„Gambling a kompetence adiktologických služeb“ v plné výši zpět na účet poskytovatele, a to
z důvodu nedostatku času na realizaci projektu.
Česká republika prostřednictvím rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky v rámci dotačního
řízení Rady, včetně nově vyhlášené oblasti pro oblast patologického hráčství, spolufinancovala
v r. 2013 realizaci celkem 143 projektů protidrogové politiky v celkové výši Kč 91 200 000,- (stav ke
dni 31. 12. 2013).

5.2 Čerpání finančních prostředků v roce 2013
Finanční prostředky na realizaci projektů protidrogové politiky
Prostředky v rozpočtové kapitole Úřadu vlády České republiky účelově určené na prevenci před
drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v r. 2013 činily celkem Kč 86 350 000,-.
Strukturu v členění podle formy právní subjektivity příjemce dotace a podle typu poskytovaných služeb
uvádí následující tabulky:
Tab. 1: Struktura dotací realizovaných z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky – prevence před
drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v r. 2013 podle právní formy příjemce dotace (stav
k 31. 12. 2013)

Právní forma
Obecně prospěšné společnosti
Občanská sdružení
Církve, charitativní a náboženské společnosti
Příspěvkové organizace obcí
Příspěvkové organizace krajů
Cizí příspěvkové organizace
Zájmová sdružení právnických osob
Celkem

Dotace v tis. Kč
17 079
64 185
3 851
116
92
191
836
86 350

Tab. 2: Struktura dotací realizovaných z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky – prevence před
drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v r. 2013 podle typu služeb (stav k 31. 12. 2013).

Typ služby
Ambulantní léčba
Ambulantní doléčovací programy
Specializované služby poradenství pro uživatele drog a jejich blízké
Projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací
uživatelům drog či jiným příjemcům služeb a odborné či laické veřejnosti
Kontaktní a poradenské služby
Kontaktní a poradenské služby sloučené s terénními programy
Specifická selektivní a indikovaná primární protidrogová prevence
Rezidenční péče v terapeutických komunitách
Služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě
Substituční léčba
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Dotace v tis. Kč
4 022
6 337
973
160
28 987
3 858
1 588
19 625
1 063
704

Stacionární programy
Terénní programy
Sloučený program substituční a ambulantní léčby
Celkem

1 407
16 014
1 612
86 350

Prostředky v rozpočtové kapitole Úřadu vlády České republiky účelově určené pro oblast
patologického hráčství činily celkem Kč 4 850 000,-. (Příjemce Sananim vrátil zpět na účet
poskytovatele dotaci v plné výši Kč 150 000,- určenou na projekt AG-04-13 „Gambling a kompetence
adiktologických služeb“, a to z důvodu nedostatku času na realizaci projektu.) Strukturu v členění
podle formy právní subjektivity příjemce dotace a podle typu poskytovaných služeb uvádí následující
tabulky:
Tab. 1a: Struktura dotací realizovaných z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky – prevence před
drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v r. 2013 podle právní formy příjemce dotace na
oblast patologického hráčství (stav k 31. 12. 2013)

Právní forma
Občanská sdružení
Obecně prospěšné společnosti
Církve, náboženské společnosti a náboženské organizace
Příspěvkové organizace města
Právnické osoby – s.r.o.
Celkem

Dotace v tis. Kč
3 534
308
90
153
765
4 850

Tab. 2a: Struktura dotací realizovaných z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky – prevence před
drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami na oblast patologického hráčství v r. 2013 podle typu
služeb (stav k 31. 12. 2013).

Typ služby
AL – ambulantní léčba
ADP – ambulantní doléčovací programy
IVH – poskytování odborných informací uživatelům drog odborné či laické
veřejnosti
KPS – kontaktní a poradenské služby
OSP - odborné sociální poradenství
AL,IVH – sloučené projekty ambulantní léčby s projekty pro poskytování
odborných informací uživatelům drog odborné či laické veřejnosti

Celkem

Dotace v tis. Kč
2 395
280
1 501
90
276
308
4 850

Finanční prostředky na odborné činnosti sekretariátu Rady
V r. 2013 hospodařil sekretariát Rady v rámci rozpočtu určeného na prevenci před drogami,
alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami s celkovou částkou Kč 5 285 319,-. Prostředky byly
určeny na zajištění odborné činnosti, především na zabezpečení dotačního řízení Rady, na zajištění
procesu certifikací odborné způsobilosti služeb poskytovaných v rámci protidrogové politiky, na
zabezpečení průzkumu zaměřeného na somatickou komorbiditu u problémových uživatelů drog a na
sběr dat mezi patologickými hráči v léčbě. V průběhu r. 2013 byl dále proveden i sběr dat v rámci
případových studií v obcích se zaměřením na jejich zkušenosti s hazardním hraním, sběr dat
v reprezentativním vzorku populace občanů o odhadu zdravotně závažných forem užívání drog
a závislostního chování v ČR, omnibusový průzkum české dospělé populace zaměřený na užívání
drog v r. 2013, který umožňuje sledovat meziroční trendy na vzorku dospělé populace ČR.
Rozpočtové prostředky byly použity mimo jiné rovněž na informační a publikační činnost (publikace
ediční řady sekretariátu Rady a publikace ediční řady NMS) a na zabezpečení činnosti v oblasti
monitorování a výzkumu ve věcech drog a drogových závislostí v ČR. Prostředky na odbornou činnost
byly k 31. 12. 2013 vyčerpány ve výši Kč 4 670 935,30. Nevyčerpané prostředky v objemu
Kč 447 947,68 (sekretariát Rady) představují úsporu především z důvodu nerealizace
technicko-organizačního zabezpečení série setkání odborníků z Velké Británie se zaměstnanci
Odboru protidrogové politiky a zástupci odborné veřejnosti v oblasti protidrogové politiky za účelem
předání zkušeností při uplatňování různých způsobů financování služeb poskytovaných v rámci
protidrogové politiky ve Velké Británii. Setkání odborníků na dané téma byla odložena na r. 2014.
Další úsporu rozpočtových prostředků ve výši Kč 166 436,52 (NMS) představuje finanční krytí přípravy
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a zhotovení publikace „Prevence problémového hráčství: Komplexní přehled důkazů a zjištěné dobré
praxe“, která bude sloužit jako informační a metodický materiál pro oblast péče o klienty ohrožené
nelátkovou závislostí – patologickým hráčstvím. Z kapacitních důvodů dodavatelů budou sazba a tisk
tohoto materiálu zabezpečeny v průběhu I. pololetí r. 2014.
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6
6.1

Zahraničí
Členství v mezinárodních institucích

Rada na základě svého statutu aktivně participuje prostřednictvím sekretariátu Rady na činnosti
následujících mezinárodních orgánů a organizací zabývajících se drogovou problematikou (především
problematikou prevence a léčby užívání drog): Horizontální skupina pro drogy Rady EU (dále „HDG“),
EMCDDA, CND pod UNODC, Pompidou Group Rady Evropy. V uvedených organizacích zastupuje
sekretariát Rady její ředitel, případně jím jmenovaní zástupci.
Spolupráce s mezinárodními institucemi
ČR se zapojuje do mezinárodních aktivit, zejména v rámci EU a OSN. Zástupci sekretariátu Rady se
pravidelně účastní zasedání HDG, které se koná každý měsíc v Bruselu. V minulém roce byl přijat
Evropský protidrogový akční plán na období 2013 – 2016 (navazující na Evropskou protidrogovou
strategii přijatou v r. 2012), k němuž ČR uplatňovala své připomínky, které byly ve finálním dokumentu
zohledněny. Dále se v minulém roce projednávaly dokumenty týkající se problematiky indikátorů
v oblasti snižování nabídky drog (Drug Supply Indicators) a problematiky zneužívání léků na předpis.
Na podzim 2013 byl na jednání HDG předložen návrh nařízení o nových psychoaktivních látkách,
který se dosud projednává.
Dále sekretariát Rady, pracovníci NMS, spolupracují s EMCDDA. Ředitel sekretariátu je členem
správní rady EMCDDA, a účastní se jejích pravidelných zasedání v Lisabonu (dvakrát ročně).
V r. 2013 NMS zpracovalo následující dokumenty a předložili je EMCDDA: Výroční zprávu o stavu
a vývoji ve věcech drog v ČR v roce 2012, Závěrečná zpráva o činnosti systému včasného varování
v ČR v r. 2012 a Průběžná zpráva o činnosti systému včasného varování v ČR v r. 2013, Zprávu
o aktivitách v r. 2012, Country overview on Drug situation a připomínkování výroční zprávy EMCDDA
o stavu drogové situace v Evropě.
V rámci OSN spolupracuje sekretariát Rady zejména s UNODC, a v rámci této instituce s CND
a s Mezinárodní radou pro kontrolu narkotik (dále „INCB“). Zástupci sekretariátu se v r. 2013 účastnili
56. zasedání CND ve Vídni. Ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při OSN a dalších
mezinárodních organizacích byla vypracována rezoluce vyzývající ke splnění cíle Politické deklarace
k HIV/AIDS snížit přenos HIV injekčním užíváním drog do roku 2015 o 50 %. Rezoluce v kontextu
CND obsahuje průlomový jazyk o spolupráci Úřadu OSN pro drogy a zločin s neziskovým sektorem
a vybízí ke koordinaci státní správy členských zemí s neziskovými organizacemi působícími na poli
drogové prevence. Pracovníci sekretariátu Rady zpracovali v r. 2013 výroční dotazník CND a předložili
jej UNODC a další dotazníky týkající se naplňování požadavků vyplývajících z přijatých rezolucí CND.
Dále je ČR členem Pompidou Group Rady Evropy (skupiny zabývající se drogovou problematikou
v rámci Rady Evropy ve Štrasburku), zástupce sekretariátu se pravidelně účastní setkání stálých
korespondentů této skupiny (dvakrát ročně). Jednání pracovních skupin a vzdělávacích aktivit
Pompidou Group se účastní zástupci sekretariátu nebo zástupci dalších institucí (Celní správa,
Ministerstvo zdravotnictví ČR) dle tématického zaměření pracovních skupin a vzdělávání.
Sekretariát spolupracuje i s dalšími mezinárodními organizacemi (WHO, Organizací pro bezpečnost
a spolupráci v Evropě (dále „OSCE“) a zahraničními partnery, zejména neziskovými organizacemi
zaměřenými na protidrogovou politiku (především Open Society Foundation, International Drug Policy
Consortium a Beckley Foundation). Zástupci sekretariátu se účastní mezinárodních seminářů
a konferencí pořádaných těmito organizacemi.
Sekretariát také spolupracuje se
(např. v Rakousku, Německu, Anglii).

6.2

zahraničními

poskytovateli

služeb

pro

drogově

závislé

Účast na akcích pořádaných mezinárodními organizacemi

Leden 2013
-

Brusel, Belgie - Pravidelné jednání Horizontální pracovní skupiny pro drogy Rady EU (HDG)
Věnováno především Akčnímu plánu 2013 – 2016, navazujícímu na evropskou protidrogovou
strategii a programu irského předsednictví na následující pololetí. Účastnil se Mgr. Jindřich
Vobořil.

Strana 29 (celkem 37)

-

Londýn, Velká Británie - Jednání s reprezentanty britského ministerstva vnitra (Drug and
Alcohol Department), ministerstva zdravotnictví a zástupci nevládních organizací týkající se
drogové politiky a financování drogových služeb (důležité pro plánované změny financování
drogové politiky ČR). Účastnil se Mgr. Jindřich Vobořil.

Únor 2013
-

Brusel, Belgie - Pravidelné jednání HDG. Věnováno návrhu Akčního plánu 2013 – 2016,
k němuž ČR uplatnila na tomto jednání několik připomínek, a přípravě na březnové zasedání
CND. Účastnil se Mgr. Jindřich Vobořil

-

Brusel, Belgie - Pravidelné jednání HDG (obvykle jednání bývají 1x za měsíc, v únoru 2013 jsou
výjimečně 2, v březnu 2013 se nekonalo žádné). Opět věnováno připomínkování návrhu Akčního
plánu 2013 – 2016 a přípravě na CND. Účastnila se Ing. Lucia Kiššová

Březen 2013
-

Vídeň, Rakousko - 56. zasedání Komise OSN pro narkotika (CND). ČR byla na zasedání
reprezentována delegací zástupců Úřadu vlády ČR, ministerstva zahraničních věcí, ministerstva
zdravotnictví, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva financí a Celní správy ČR, kterou
vedl národní protidrogový koordinátor Mgr. Jindřich Vobořil. ČR se do jednání CND aktivně
zapojila především prosazením návrhu rezoluce burcující ke splnění cíle Politické deklarace
k HIV/AIDS snížit přenos HIV injekčním užíváním drog do roku 2015 o 50%. Dále ČR vystoupila
v rámci kulatého stolu k tématu prevence a na veřejném slyšení za účasti čelních představitelů
UNODC a členských států. ČR spolupořádala tři tzv. “side events” na téma ve spolupráci s Vienna
NGO Committee, International Drug Policy Consorcium a Harm Reduction Coalition. V rámci CND
proběhlo také setkání národních protidrogových koordinátorů ČR, Německa, Rakouska,
Maďarska, Slovenska a Polska za účelem řešení problematiky rostoucí výroby pervitinu. Zasedání
CND se za Úřad vlády ČR účastnil Mgr. Jindřich Vobořil, Mgr. Barbora Orlíková, Ing. Lucia
Kiššová.

-

Lisabon, Portugalsko - Expertní setkání na téma monitorování nových syntetických drog
prostřednictvím populačních průzkumů (představení návrhu nového modulu Evropského
modelového dotazníku (EMQ) zaměřeného na zjišťování rozsahu zkušeností s tzv. novými
syntetickými drogami v obecné populaci). Účastnila se Mgr. Pavla Chomynová.

Duben 2013
-

Brusel, Belgie - Pravidelné jednání HDG. Hlavním přínosem bylo, kromě podílení se na přípravě
evropského akčního plánu na období 2013 - 2016, vyjádření ČR k tématu Drug Supply Indicators
a podpora SK ve snaze zvýšit kontrolu látky červený fosfor, která je používána při výrobě
pervitinu. Účastnil se Mgr. Jindřich Vobořil.

-

Dublin, Irsko - Setkání národních protidrogových koordinátorů EU, pořádané v rámci irského
předsednictví. Setkání organizuje vždy jednou za pololetí předsednická země EU. Setkání bylo
zaměřeno především na problematiku péče a léčebných služeb pro drogově závislé (podnázev
setkání „Od užívání drog k úzdravě: Zkušenosti a budoucí přístupy v protidrogové politice“).
Účastnil se Mgr. Jindřich Vobořil.

Květen 2013
-

-

Brusel, Belgie - Pravidelné jednání HDG. V rámci zasedání HDG byl schválen evropský
protidrogový akční plán na období 2013 – 2016. Dále se jednání věnovalo problematice Drug
Supply Indicators. Účastnil se Mgr. Jindřich Vobořil.
Lisabon, Portugalsko - 48. Reitox Heads of Focal Points meeting („Reitox week“). Pravidelné
setkání vedoucích monitorovacích středisek evropských zemí. Meeting se koná pravidelně
2x ročně Byly diskutovány různorodé organizační a odborné otázky v oblasti sběru dat o drogách
pro stávající a následující rok, zvláště pokyny EMCDDA směrem k jednotlivým zemím, zejména
týkající se vypracovávání národních výročních zpráv o stavu ve věcech drog a statistických
tabulek, které se odevzdávají na podzim 2013. Byl diskutován také pracovní program EMCDDA
na r. 2014. Účastnil se MUDr. Viktor Mravčík.
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-

Pisa, Itálie - Global Addiction and EUROPAD Joint Conference. Mezinárodní konference,
kterou pořádá mezinárodní nezisková organizace zabývající se drogovou politikou každé dva
roky, za účasti zejména evropských účastníků z řad zástupců vládních i nevládních institucí. ČR
zde měla aktivní vystoupení a prezentaci modelu české protidrogové politiky, který je
v evropském i světovém měřítku považován za velice úspěšný. Účastnil se Mgr. Jindřich Vobořil.

-

Štrasburk, Francie - Zasedání stálých korespondentů Pompidou Group Rady Evropy.
V rámci zasedání byla zhodnocena činnost jednotlivých pracovních skupin a sekcí Pompidou
Group. Byly založeny dvě nové pracovní skupiny, týkající se 1) drogové situace v Evropě v době
ekonomické krize a 2) role internetu v drogové problematice, zejména prodej drog po internetu.
ČR se podílela na přípravě dokumentu k problematice Harm Reduction. Účastnila se
Mgr. Barbora Orlíková

Červen 2013
-

Lisabon, Portugalsko - Prevalence a vzory užívání drog v obecné populaci a expertní
meetingy Škály problémového užívání konopí a Harmonizace dat. ČR je v současnosti aktivně
zapojena do projektů Škály problémového užívání konopí a Harmonizace dat - oba projekty
nadále pokračují a připravují se výstupy v podobě tématické publikace EMCDDA, manuálu
(Guidelines) a odborných článků, a dále se ČR podílí na přípravě nového dobrovolného modulu
Evropského modelového dotazníku zaměřeného na nové psychoaktivní drogy. Účastnila se
Mgr. Pavla Chomynová.

-

Vilnius, Litva - Mezinárodní konference „Values of Harm Reduction“. Konference zaměřená
na problematiku snižování škod souvisejících s užívání drog. Za ČR proběhla prezentace týkající
se české drogové politiky. V rámci konference byla podepsána za ČR petice, která podporuje
změny protidrogové politiky ve východní Evropě a střední Asii a obrací pozornost k lidským
právům a dostupnosti zdravotní péče pro uživatele drog v těchto regionech. Účastnil se
Mgr. Jindřich Vobořil.

-

Brusel, Belgie - Účast na jednání zástupců HDG a zástupců Civil Society Forum on Drugs
a účast na jednání se zástupkyní DG Justice EU paní Danou Spinant ohledně plánovaných změn
systému v posuzování nových syntetických drog a dále k problematice CND 2014 a UNGASS
on Drugs 2016. Pravidelné zasedání HDG bylo z důvodu generální stávky zrušeno. Účastnili se
Mgr. Jindřich Vobořil a Mgr. Barbora Orlíková.

-

Lisabon, Portugalsko - IDPC/SICAD meeting - Mezinárodní setkání leaderů evropské
protidrogové politiky organizované mezinárodní neziskovou organizací International Drug Policy
Consortium. Za ČR byla přednesena prezentace Czech drug policy as a part of a world drug
policy reform. Dále probíhala jednání k tématu CND 2014 a UNGASS 2016.

-

Weiden, Německo - První česko-německý dialog k aktuálnímu tématu přeshraniční
spolupráce ohledně protidrogové prevence týkající se zejména problematiky pervitinu – dosud
nejširší setkání odborníků, zástupců místní správy, policie z regionů v ČR i Německu, kterých se
dotýká problém s rozšiřováním zneužívání pervitinu. Plánovaná dlouhodobá spolupráce a setkání
do budoucna. Setkání se účastnili Mgr. Kateřina Grohmannová a Mgr. Jindřich Vobořil.

-

Lisabon, Portugalsko - 13th Annual meeting of the Reitox EWS and 3rd International
multidisciplinary forum on new drugs. Každoroční setkání expertů sítě včasného varování
před novými drogami. Za ČR se zúčastnila PharmDr. Magdalena Šustková z 3. LF UK Praha
a Mgr. Kateřina Grohmannová, která koordinuje pracovní skupinu EWS v ČR.

Červenec 2013
-

Lisabon, Portugalsko - Jednání Správní rady EMCDDA. Nejdůležitějšími tématy, která byla
projednávána, byl rozpočet EMCDDA na příští rok, jeho plánované krácení a dopady tohoto
kroku na národní monitorovací střediska, a dále téma "Drug supply indicators". Účastnil se
Mgr. Jindřich Vobořil.

-

Brusel, Belgie – Pravidelné jednání HDG. Největším přínosem bylo vystoupení ČR k tématu
mid-term review politické deklarace z r. 1998, které bude probíhat na zasedání CND v r. 2014
a k němuž nyní EU vypracovává předběžné stanovisko. Dalšími důležitými tématy byly plánované
změny nařízení EU týkající se nových syntetických drog a výzkumu drogové problematiky v EU.
Účastnila se Mgr. Barbora Orlíková.
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-

Vídeň, Rakousko - Konference „Prevence nelegálního obchodu s drogami prostřednictvím
internetu“. Konference pořádaná Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (dále
„OSCE“), prezentace informací z oblasti nelegálního obchodu s drogami na internetu týkající se
jak boje proti tomuto typu kriminality (mezinárodní zkušenosti, strategie, statistiky, souvislosti), tak
prevence (bezpečnost na internetu, prevence užívání nových syntetických drog, s nimiž se
převážně obchoduje). Účastnila se Mgr. Barbora Orlíková.

-

Lisabon, Portugalsko - Expert meeting EMCDDA – Monitorování záchytů nelegálních drog
v Evropě. Meeting je součástí procesu zlepšení srovnatelnosti a spolehlivosti dat v oblasti
monitoringu nabídky nelegálních drog, účastnili se zástupci 12 zemí a zástupci Europolu
a UNODC. Cíle meetingu byly: (1) hodnocení možností rozšíření záběru standardního sběru dat,
(2) diskuse o konkrétních změnách standardního nástroje pro sběr dat a (3) diskuse o pilotní
studii EMCDDA a mapování postupů shromažďování dat o záchytech drog v členských zemích
EU. Účastnila se Mgr. Kateřina Grohmannová.

Září 2013
-

Mnichov, Německo - International Symposium on Hepatitis Care in Substance Users.
Přínosem byla zejména diskuse možnost otestování preventivních modelů virové hepatitidy typu
C na reálných datech z ČR. NMS, a potažmo ČR, je v kontaktu se špičkou výzkumu v oblasti
výskytu, prevence a léčby virové hepatitidy typu C mezi injekčními uživateli drog. Účastnil se
MUDr. Viktor Mravčík.

-

Lisabon, Portugalsko - Meeting on „Methamphetamine in Europe - exploring the illicit market:
availability, use and harms“. Pervitin je v ČR drogovým problémem č. 1, proto je výměna
informací užitečná pro všechny strany. ČR pomohou podobné aktivity v prosazení celoevropské
akce směrem ke snížení dostupnosti léků obsahujících pseudoefedrin – pašování těchto léků
z Polska, kde je jejich prodej dosud neregulován, je totiž hlavním zdrojem pro výrobu pervitinu
v ČR. Účastnil se MUDr. Viktor Mravčík.

-

Paříž, Francie - Expertní skupina ke koherentní protidrogové politice (Pompidou Group). ČR
se zúčastňuje projektu, který má definovat nástroje na vyjádření míry koherence politiky
nelegálních drog, alkoholu a tabáku. Česká republika svou studií a aktivním přístupem na
jednáních do velké míry ovlivnila budoucí podobu nástrojů, kterými se bude sledovat míra
koherence protidrogových politik. Výsledky pracovní skupiny jsou plněním jednoho ze čtyř
základních cílů aktuálního Pracovního programu Group Pompidou. Účastnila se Ing. Lucia
Kiššová.

-

Lisabon (Portugalsko) - EMCDDA week on “Measuring, understanding and responding to
drug problems in Europe“. Jednání expertů z členských zemí EU věnované dvěma evropským
epidemiologickým indikátorům, a to žádostem o léčbu v souvislosti se závislostmi na drogách
a odhadům problémového užívání drog. Za ČR proběhla prezentace české protidrogové politiky,
konkrétně vysoké úrovně monitorovacích systémů, které jsou v ČR zavedeny a které mohou
sloužit jako příklad pro rozvoj v okolních zemích. Současně došlo k revizi některých zavádějících
tvrzení v evropských výzkumných zprávách, konkrétně vyjasnění problematiky pašování pervitinu
z ČR do Německa a oprava interpretací českých údajů z registru Žádostí o léčbu. Za ČR se
účastnili Mgr. Barbora Petrášová (Hygienická stanice hl. m. Prahy), RNDr. Bruno Sopko,
Ph.D. (Úřad vlády ČR), PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. (Úřad vlády ČR).

-

Halle, Německo - Konference o drogové problematice v Německu pořádaná německou
neziskovou organizací Drobs Halle. Za ČR byla přednesena prezentace týkající se
metamfetaminu – historie, epidemiologie užívání metamfetaminu v ČR, systém služeb pro
uživatele metamfetaminu v ČR, šíření metamfetaminu v Evropě a problém s metamfetaminem
v česko-německém pohraničí. Účastnila se Mgr. Barbora Orlíková.
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-

Vilnius, Litva - Setkání národních protidrogových koordinátorů EU - V rámci setkání byla
věnována nejprve pozornost problematice zneužívání léků, byl diskutován návrh společného
prohlášení k budoucím prioritám pro Evropu k tématu zneužívání a závislosti na psychoaktivních
lécích. Dalším tématem byla příprava na zasedání CND 2014, kde bude probíhat mid-term review
politické deklarace OSN k drogám z r. 1999 a příprava na zasedání UNGASS 2016. Účastnil se
Mgr. Jindřich Vobořil.

-

Brusel, Belgie – Pravidelné jednání HDG. Důležitými body jednání spolupráce HDG
s občanskou společností (Civil Society Forum) a dále příprava na zasedání CND 2014, kde bude
probíhat mid-term review politické deklarace OSN k drogám z r. 1999 a příprava na zasedání
UNGASS 2016. Účastnil se Mgr. Jindřich Vobořil.

Říjen 2013
-

Lisabon, Portugalsko - Reitox technical meeting. Proběhla zásadní debata o budoucnosti
hlášení o drogové situaci v EU. Hlásný balíček z národní úrovně se bude v nejbližších letech
měnit, změny se budou týkat struktury, rozsahu a obsahu výroční zprávy a zavádění nových
tematických nástrojů na hlášení kontextových systémových informací z jednotlivých oblastí.
V r. 2014 dojde k redukci rozpočtu pro národní monitorovací střediska o cca 20 %, v reakci dojde
k redukci hlásné zátěže ze strany EMCDDA. Účastnil se MUDr. Viktor Mravčík.

-

Brusel, Belgie – Pravidelné jednání HDG. Nejdůležitějšími tématy byly drug supply indicators
(představen souhrnný dokument) a návrh nařízení o nových psychoaktivních látkách, dále
proběhla diskuse ohledně dokumentu týkající se zneužívání léků na předpis a byly prezentovány
informace o dalším vyjednávání týkající se příprav na zasedání CND 2014. Účastnil se
Mgr. Jindřich Vobořil.

-

Lisabon, Portugalsko - EMCDDA Annual Expert Meeting on Drug-related infectious diseases
and Drug-related deaths. ČR byla účastna výroční debaty vývoji obou indikátorů (úmrtí spojená
s užíváním drog a infekce spojené s užíváním drog) v jednotlivých zemích a na evropské úrovni.
MUDr. Viktor Mravčík prezentoval a diskutoval českou situaci, která je v oblasti obou indikátorů
v evropském kontextu relativně příznivá. Vyjednává se o zařazení českých dat do evropské
pooled analýzy mortality mezi uživateli opiátů.

-

Denver, USA - International Drug Policy Reform Conference pořádaná americkou Drug Policy
Aliance. Za ČR byla přednesena prezentace zaměřená na českou protidrogovou politiku v rámci
bloku The European Context: Moving Forward or Back?. Zástupce ČR se dále účastnil panelové
diskuse k tématu reformy protidrogové politiky. Účastnil se Mgr. Jindřich Vobořil.

-

Londýn, Velká Británie - Drug Policy Reform Parliamentary Seminar. Seminář v britské
Sněmovně lordů k problematice reformy drogové politiky z perspektivy zemí Evropy, západní
Afriky a Latinské Ameriky. Za ČR byla přednesena prezentace české protidrogové politiky v rámci
bloku týkajícího se přístupů Demand Regulation Policies. Dále se zástupce ČR účastnil panelové
diskuse spolu s vrcholnými politickými představiteli z Evropy a Latinské Ameriky. Účastnil se
Mgr. Jindřich Vobořil.

-

Budapešť, Maďarsko - ESPAD Project Meeting. Jednalo se o pravidelné každoroční setkání
národních řešitelských týmů Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Další
vlna studie ESPAD je plánovaná na rok 2015. Účastnila se Mgr. Pavla Chomynová.

Listopad 2013
-

Varšava, Polsko - International Conference on Pathological Gambling and Behavioral
Addictions. NMS zpracovává analýzu gamblingu a jeho dopadů na společnost, v takovém
rozsahu první v ČR. Na konferenci byly prezentovány průběžné výsledky tohoto výzkumu.
Příspěvky dalších účastníků mapovaly situaci v zemích EU i mimo Evropu v oblastech trhu,
regulace, prevence, výzkumu a služeb. Cílem konference bylo vytvořit platformu pro diskusi
o podobě problémů závislostního chování a formulování závěrů a doporučení napříč zeměmi,
komunitami a organizacemi. Účastnili se MUDr. Viktor Mravčík, Mgr. Jakub Černý a Mgr. Zuzana
Leštinová

-

Lisabon, Portugalsko - The 49th Reitox Heads of Focal Points Meeting. Ústředním tématem
byla změna Grant agreement financování pro národní monitorovací střediska - bude od r. 2014
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redukováno. V souvislosti s tím dochází ke změně způsobu hlášení dat do EMCDDA včetně
národní zprávy. Účastnil se MUDr. Viktor Mravčík.
-

Atény, Řecko - Zasedání stálých korespondentů Pompidou Group Rady Evropy. Hlavním
přínosem bylo podílení se na přípravě. Doporučení k problematice Harm Reduction (dokument
byl následně přijat), přijetí Aténské deklarace týkající se dopadů ekonomické krize na drogovou
situaci v Evropě a neformální jednání ohledně uspořádání konference týkající se problematiky
metamfetaminu v Praze v r. 2014 nebo 2015, kterou by organizovala a hradila Pompidou Group.
Účastnila se Mgr. Barbora Orlíková.

-

Brusel, Belgie - EU – Central Asia Dialogue on Drugs. Úřad vlády ČR zastupoval MUDr. Tomáš
Zábranský (externí spolupracovník) z pozice drogového epidemiologa, který ve Střední Asii
působí na nejrůznějších pozicích od roku 2005 a jehož konzultantská společnost byla v tenderu
Evropské komise vybrána jako člen konsorcia, jež bude v regionu realizovat šestou fázi projektu
CADAP (Central Asian Drug Action Plan). Přednesl prezentaci na téma "Drogová politika
založená na důkazech ve Střední Asii" a spolu s ostatními členy konsorcia prezentoval předběžný
plán aktivit CADAP 6 pro roky 2014 – 16.

-

Brusel, Belgie - Pravidelné jednání HDG. Nejdůležitějšími tématy jednání byl návrh nařízení
k novým psychoaktivním látkám, příprava na zasedání Komise OSN pro narkotika v r. 2014 ve
Vídni (podílení se na přípravě ministerského prohlášení, příprava rezolucí sponzorovaných EU),
a téma zneužívání léků na předpis. Účastnil se Mgr. Jindřich Vobořil.

-

Lisabon, Portugalsko - Expert meeting zaměřený na sběr dat o pěstírnách konopí. Jednalo se
o počáteční diskusi zaměřenou na rozšíření a nastavení rutinního sběru dat o pěstírnách konopí.
Cílem meetingu bylo posoudit proveditelnost reportování dat a diskutovat metodologii a otázky
interpretace shromážděných dat. Za ČR se účastnila Mgr. Kateřina Grohmannová.

-

Vídeň, Rakousko - Jednání s velvyslancem Stálé mise ČR při OSN. Jednání se týkalo
zejména přípravy na nadcházející zasedání CND v březnu 2014. ČR bude v r. 2014 členem CND
a má v plánu předkládat rezoluci. Dále se podílí na přípravě Joint Ministerial Statement, který by
měl být výstupem z high-level meeting v rámci CND 2014. Dále byly konzultovány volby členů
INCB a případná česká kandidatura do tohoto kontrolního orgánu OSN. Jednání se účastnil
Mgr. Jindřich Vobořil a Mgr. Barbora Orlíková.

Prosinec 2013
-

Vídeň, Rakousko - REITOX horizontal cooperation meeting on opiate substitution treatment
and misuse of opiate substitution treatment medication. Jednání týkajícího se substituční
léčby a zneužívání preparátů určených pro substituční léčbu se účastnili experti z několika
vybraných zemí – ČR, Španělska, UK, Rakouska, Francie, Německa, Irska. ČR se podělila o své
zkušenosti a situaci a získala bezprostřední informace z jiných zemí. Účastnil se MUDr. Viktor
Mravčík.

-

Brusel, Belgie - Pravidelné jednání HDG. Byl projednáván zejména návrh nařízení k novým
psychoaktivním látkám. ČR podporuje tento nový návrh, k němuž jsme měli jen velmi drobné
připomínky, a zastává od počátku shodnou pozici. V příštím roce by mělo dojít k finalizaci návrhu
a následnému schválení návrhu. Dále se skupina zabývala přípravami na březnové zasedání
CND. Účastnil se Tomáš Sadílek.

-

Vídeň, Rakousko - 56. obnovené zasedání Komise OSN pro narkotika (CND). Zasedání CND
proběhlo společně se zasedáním UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice,
týkalo se zejména financování a pracovního plánu UNODC na následující rok. Dále proběhlo
jednání o další spolupráci s velvyslancem ČR při OSN a s vedoucím Delegace EU při OSN. Také
proběhla schůzka s delegací USA týkající se vyjednávání spolupráce a podpory české rezoluce,
kterou má ČR v plánu předložit na březnovém zasedání CND. Účastnili se
Mgr. Jindřich Vobořil, Mgr. Barbora Orlíková a Tomáš Sadílek.

-

Lisabon, Portugalsko - Zasedání Správní rady EMCDDA. Nejdůležitějším bodem bylo jednání
o rozpočtu EMCDDA a jeho krácení, což má významný dopad na činnost národních
monitorovacích středisek, včetně českého NMS. Účastnil se Mgr. Jindřich Vobořil.
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7
7.1
-

7.2

Výhled činností na rok 2014
Nelegislativní úkoly do vlády
Studie o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost v ČR (duben 2014).
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (květen 2014).
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2013 (listopad 2014).

Dlouhodobé aktivity sekretariátu Rady vyplývající z Akčního plánu
2013-2015 s termínem plnění v roce 2014

-

Pravidelně analyzovat plnění Akčního plánu a konkrétních úkolů protidrogové politiky s návrhem
na případné změny.
Termín: průběžně – průběžné hodnocení plnění Akčního plánu.

-

Posílení spolupráce ústředních orgánů státní správy s rozhodovacími orgány krajů a posílení
spolupráce s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR v oblasti protidrogové prevence
(nastavení pravidelné formy komunikace);
Podpořit platformy setkávání zástupců krajů a zástupců Rady v jednotlivých krajích (např. zvát
zástupce Rady jako hosty do krajských protidrogových komisí a pracovních skupin);
Poskytovat jednotlivým územním samosprávním celkům (dále „ÚSC“) a městům (obcím)
konzultace a metodickou podporu při tvorbě a hodnocení strategických dokumentů (protidrogové
strategie, akční plány).

-

Vytvoření Modelu realizace a koordinace prevence užívání návykových látek u dětí a mládeže
s jasným rozdělením kompetencí a působnosti resortů a definováním meziresortní a mezioborové
spolupráce.
Termín: 12/2014 – vytvoření modelu realizace a koordinace specifické protidrogové prevence
užívání návykových látek.
Systémově analyzovat možnosti poradenství, vyhledávání, prevence, včasné diagnostiky
a intervence zaměřené na intenzivní uživatele konopí a dalších návykových látek z řad mládeže
a mladých dospělých s cílem zlepšit včasnou detekci v dané oblasti, oslovit skrytou populaci
a motivovat ji pro spolupráci s danými službami.
Termín: 12/2014 – identifikace a formování sítě zařízení.
Zabezpečit dostupnost poradenských a harm reduction programů pro uživatele návykových látek
(zejména terénních programů) v sociálně vyloučených lokalitách.
Termín: 06/2014 – zpráva předložená Radě.
Zabezpečit dostupnost poradenských a harm reduction programů pro uživatele návykových látek
(zejména terénních programů) ve stigmatizovaných a jiných obtížně dostupných skupinách
populace.
Termín: 06/2014 – zpráva předložená Radě.

-

-

-

-

Pravidelně analyzovat plnění Akčního plánu a konkrétních úkolů protidrogové politiky s návrhem
na případné změny.
Termín: průběžně – průběžné hodnocení plnění Akčního plánu.

-

Analýza možností a formulace koordinačních mechanismů a systému financování integrované
protidrogové politiky v podmínkách ČR.
Termín: 12/2014 – organizační zavedení případných potřebných koordinačních opatření.
Vyhodnotit dostupné zkušenosti poskytovatelů služeb pro uživatele návykových látek s klienty ze
sociálně vyloučených skupin a lokalit a začlenit informace týkající se specifik práce v sociokulturně
odlišném prostředí do vzdělávání pracovníků služeb a dalších aktérů protidrogové politiky.
Termín: 10/2014 – vyhodnocení dostupných zkušeností s klienty ze sociálně vyloučených skupin
a lokalit.
Udržení nebo navýšení stávající úrovně prostředků rozpočtovaných na program protidrogové
politiky ve státním rozpočtu a rozpočtech územních (ÚSC a měst a obcí).

-

-
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Termín: 2014 – zpráva pro Radu dle termínů v Pravidlech financování protidrogové politiky.
-

Pilotně ověřit zavedení tzv. Memoranda o financování služeb v kraji jako domluvu mezi státem,
ÚSC, obcemi a zdravotními pojišťovnami.
Termín: 12/2014 – realizace memoranda.

-

Zanalyzovat možnosti účasti soukromých sponzorů na financování aktivit protidrogové
politiky – např. formou projektů společenské odpovědnosti firem.
Termín: 12/2014 – analýza předložená Radě.
Koordinovat spolupráci ČR s orgány a institucemi EU a OSN v oblasti protidrogové politiky
a monitorování drogové situace.
Termín: průběžně

-

-

Koordinovat zapojení ČR a institucí a subjektů z ČR v mezinárodních projektech v oblasti
protidrogové politiky typu rozvojové spolupráce, twinningových projektů, výzkumných projektů
apod., zejména v regionech.
Termín: průběžně

-

Posílit účast ČR na rozvojových projektech a projektech technické pomoci a spolupráce (např.
twinning) s třetími zeměmi, zejména s kandidátskými a potenciálně kandidátskými zeměmi a se
zeměmi v rámci Východního partnerství.
Termín: průběžně

7.3 Dlouhodobé aktivity Národního monitorovacího střediska pro drogy
a drogové závislosti vyplývající z Akčního plánu 2013 – 2015 s termínem
plnění v roce 2014
-

Zajistit pravidelnou dostupnost aktuálních dat z oblastí 5 klíčových epidemiologických indikátorů
(populační průzkumy, odhady problémových uživatelů drog, žádosti o léčbu, infekční nemoci
související s užíváním drog a úmrtí spojená s užíváním drog) a z trestně právní oblasti.
Termín: Každoročně – data dostupná ve Výroční zprávě.

-

Zajistit šíření informací o drogové situaci a opatřeních protidrogové politiky odborné a laické
veřejnosti.
Termín: Průběžně – každoročně zpracovávat a vydávat publikace v ediční řadě NMS (Výroční
zprávy, monografie, metodiky, výzkumné zprávy, periodikum Zaostřeno na drogy, zpracování
ediční řady ePublikace) a sekretariátu Rady (protidrogová politika, publikace strategie, akčních
plánů, evaluace strategických dokumentů).
Termín: Průběžně – zajistit provoz a aktualizaci internetových prezentací (drogy-info.cz,
rvkpp.vlada.cz, drogove-sluzby.cz, dotace-vlada.cz a dalších internetových stránek resortů).
Zajistit sběr dat o dostupnosti a kapacitě služeb pro uživatele drog, o poskytnutých výkonech
a intervencích, o klientech v drogových službách.
Termín: Průběžně – zajistit provoz elektronické aplikace pro jednotný sběr dat o klientech
a intervencích v drogových službách.
Sběr, analýza a distribuce informací o sociálních a zdravotních dopadech hazardních her.
Termín: 12/2014 – zpráva o rozsahu hazardního hraní a o sociálních a zdravotních dopadech
spojených s touto problematikou předložená Radě.
Zajistit sběr dat o dostupnosti a kapacitě služeb pro uživatele drog a závislé na drogách,
o poskytnutých výkonech a intervencích, o klientech/pacientech v drogových službách.
Termín: 12/2014 – v rámci sběru dat specifikovat data týkající se sociálně vyloučených lokalit
a skupin.

-

-

-
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Národní akční plán drogového informačního systému
NAPDIS slouží k plánování a rámcovému hodnocení činností a výsledků Drogového informačního
systému (dále „DIS“) v ČR. DIS je komplexním nástrojem pro monitorování situace ve věcech drog
v České republice, zejména oblasti užívání ilegálních drog a jeho následků. Jeho koordinátorem
a garantem je NMS. Zpracování NAPDIS je dlouhodobě úkolem Akčních plánů. Jednotlivé úkoly
NAPDIS také vycházejí z dalších úkolů Akčního plánu 2013 – 2015 uvedených v intervenční oblasti
„Monitoring, výzkum, hodnocení“ a dále je rozvádějí. Vyhodnocení NAPDIS 2011 – 2012 bylo
předloženo Radě v r. 2013. Rada také schválila nový NAPDIS na období 2013 – 2015.
***
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